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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O desenvolvimento de uma «economia azul» na Europa para o crescimento sustentável dos 
setores marinho e marítimo constitui uma parte importante do objetivo de a União se tornar 
uma economia inteligente, sustentável e inclusiva até 2020. É necessária uma gestão integrada 
e coerente do espaço marinho para assegurar um crescimento sustentável e preservar os 
ecossistemas costeiro e marinho para as gerações futuras, abordando as pressões exercidas 
sobre recursos marinhos e costeiros causadas pela sua crescente utilização e pelos efeitos das 
alterações climáticas, das catástrofes naturais e da erosão.

A proposta da Comissão procura essencialmente promover o crescimento sustentável das 
atividades marítimas e costeiras e a utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros, 
através do estabelecimento de um quadro que permita a aplicação efetiva do ordenamento do 
espaço marítimo nas águas da UE e a gestão costeira integrada nas zonas costeiras dos 
Estados-Membros, envolvendo todas as políticas do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia que têm impacto sobre as costas, mares e oceanos.

O quadro que a proposta visa estabelecer implica uma abordagem sistemática, coordenada, 
inclusiva e transfronteiras da governação marítima integrada, em conformidade com o direito 
nacional dos Estados-Membros e o direito internacional. Os planos de ordenamento do espaço 
marítimo e as estratégias de gestão integrada das zonas costeiras visam refletir, integrar e ligar 
os objetivos definidos pelas políticas setoriais nacionais ou regionais, identificar medidas 
destinadas a evitar ou atenuar conflitos entre diferentes setores e contribuir para a realização 
dos objetivos da União nas políticas setoriais relacionadas com o mar e as zonas costeiras. A 
proposta exige que a ação dos Estados-Membros vise garantir uma gestão coerente entre as 
diferentes bacias marítimas através da cooperação transfronteiras na mesma região marítima e 
na zona costeira conexa.

O relator subscreve e apoia o objetivo e o teor da proposta da Comissão e considera que 
constituem um passo importante no sentido da criação da «economia azul» para o 
desenvolvimento sustentável do espaço marítimo e do território costeiro europeu. As 
alterações propostas destinam-se a melhorar certos aspetos da proposta e, em especial, a 
clarificar e reforçar os objetivos de desenvolvimento sustentável, de preservação e proteção 
do ambiente e de conservação dos recursos naturais.

Para uma boa gestão dos recursos, é nomeadamente importante que os Estados-Membros 
tomem em consideração nos seus planos, além da extração do gás (na qual se deve incluir o 
gás de xisto) e da energia, também as conexas operações de armazenagem. Além disso, o 
relator considera essencial a gestão correta, sustentável e respeitadora do ambiente dos 
sedimentos costeiros, a fim de equilibrar as zonas fragilizadas e mais expostas aos riscos 
causados pelas alterações climáticas, erosão e avanço do mar.

Há também necessidade de uma plena e eficaz participação dos cidadãos, desde a fase inicial 
de elaboração das escolhas em termos de ordenamento, inclusive como meio de evitar 
conflitos relativamente à utilização dos recursos naturais. Por fim, é adequado especificar 
mais claramente que as disposições da diretiva devem ser aplicadas em conformidade com a 
legislação europeia e nacional.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O ordenamento do espaço marítimo e 
a gestão costeira integrada devem aplicar a
abordagem ecossistémica prevista no artigo 
1.º, n.º 3, da Diretiva 2008/56/CE, de 
forma a garantir que o nível da pressão 
coletiva exercida por todas as atividades 
seja compatível com a consecução de um 
bom estado ambiental e que a capacidade 
de resposta dos ecossistemas marinhos às 
modificações de origem antropogénica não 
seja comprometida, permitindo 
simultaneamente a utilização sustentável 
dos bens e serviços marinhos pelas 
gerações presentes e futuras.

(15) O ordenamento do espaço marítimo e 
a gestão costeira integrada devem aplicar 
uma abordagem de precaução além da
abordagem ecossistémica prevista no artigo 
1.º, n.º 3, da Diretiva 2008/56/CE, de 
forma a garantir que o nível da pressão 
coletiva exercida por todas as atividades 
seja compatível com a consecução de um 
bom estado ambiental e a conservação dos 
recursos naturais e que a capacidade de 
resposta dos ecossistemas marinhos às 
modificações de origem antropogénica não 
seja comprometida, permitindo 
simultaneamente a utilização sustentável 
dos bens e serviços marinhos pelas 
gerações presentes e futuras.

Or. it

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Com o objetivo de adaptar as zonas 
costeiras às alterações climáticas, de 
combater os fenómenos de erosão ou de 
excessiva deposição na costa, dos riscos 
do avanço do mar, de deterioração do 
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estado ecológico e de perda de 
biodiversidade dos ecossistemas costeiros, 
é da maior importância a gestão correta, 
sustentável e respeitadora do ambiente 
dos sedimentos costeiros, a fim de 
equilibrar as zonas fragilizadas e mais 
expostas ao risco. Os depósitos de 
sedimentos submarinos localizados na 
plataforma continental podem ser 
utilizados em caso de falta de recursos 
sedimentares nos sistemas costeiros.

Or. it

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A gestão das zonas marítimas e 
costeiras é complexa e envolve diferentes 
níveis de autoridade, operadores 
económicos e outras partes interessadas. 
Para garantir um desenvolvimento 
sustentável eficaz, é essencial que as partes 
interessadas, as autoridades e o público 
sejam consultados numa fase adequada da 
preparação, ao abrigo da presente diretiva, 
dos planos de ordenamento do espaço 
marítimo e das estratégias de gestão 
costeira integrada, em conformidade com a 
legislação da UE pertinente. O artigo 2.º, 
n.º 2, da Diretiva 2003/35 é um bom 
exemplo de disposições em matéria de 
consulta pública.

(22) A gestão das zonas marítimas e 
costeiras é complexa e envolve diferentes 
níveis de autoridade, operadores 
económicos e outras partes interessadas. 
Para garantir um desenvolvimento 
sustentável eficaz, é essencial que as partes 
interessadas, as autoridades e o público 
sejam consultados, desde a fase inicial de 
elaboração, ao abrigo da presente diretiva, 
dos planos de ordenamento do espaço 
marítimo e das estratégias de gestão 
costeira integrada, em conformidade com a 
legislação da UE pertinente. O artigo 2.º, 
n.º 2, da Diretiva 2003/35 é um bom 
exemplo de disposições em matéria de 
consulta pública, bem como na Diretiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2001, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente.

____________________
1 JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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Or. it

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os planos de ordenamento do espaço 
marítimo e as estratégias de gestão costeira 
integrada permitem aos Estados-Membros 
reduzir a carga administrativa e os custos 
ligados à ação que desenvolvem para 
aplicar outros atos legislativos da União 
pertinentes. Os calendários relativos aos 
planos de ordenamento do espaço marítimo 
e às estratégias de gestão costeira integrada 
devem, por conseguinte, ser coerentes com 
os estabelecidos noutros atos legislativos 
relevantes, especialmente: a Diretiva 
2009/28/CE, que exige que os Estados-
Membros assegurem que a sua quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia em 2020 
represente pelo menos 20 % e identifica a 
coordenação dos procedimentos de 
autorização, certificação e licenciamento, 
nomeadamente o planeamento espacial, 
como um contributo importante para a 
realização dos objetivos da UE em matéria 
de energias renováveis; a Diretiva 
2008/56/CE e o anexo, parte A, n.º 6, da 
Decisão 2010/477/UE, que exigem que os 
Estados-Membros tomem as medidas 
necessárias para obter ou manter um bom 
estado ambiental no meio marinho até 
2020 e identificam o ordenamento do 
espaço marítimo como um instrumento 
suscetível de apoiar uma abordagem 
ecossistémica da gestão das atividades 
humanas com vista à consecução de um 
bom estado ambiental; a Decisão 
n.º 884/2004/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho que altera a Decisão 

(23) Os planos de ordenamento do espaço 
marítimo e as estratégias de gestão costeira 
integrada permitem aos Estados-Membros 
reduzir a carga administrativa e os custos 
ligados à ação que desenvolvem para 
aplicar outros atos legislativos da União 
pertinentes. Os calendários relativos aos 
planos de ordenamento do espaço marítimo 
e às estratégias de gestão costeira integrada 
devem, por conseguinte, ser coerentes com 
os estabelecidos noutros atos legislativos 
relevantes, especialmente: a Diretiva 
2009/28/CE, que exige que os Estados-
Membros assegurem que a sua quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia em 2020 
represente pelo menos 20 % e identifica a 
coordenação dos procedimentos de 
autorização, certificação e licenciamento, 
nomeadamente o planeamento espacial, 
como um contributo importante para a 
realização dos objetivos da UE em matéria 
de energias renováveis; a Diretiva 
2008/56/CE e o anexo, parte A, n.º 6, da 
Decisão 2010/477/UE, que exigem que os 
Estados-Membros tomem as medidas 
necessárias para obter ou manter um bom 
estado ambiental no meio marinho até 
2020 e identificam o ordenamento do 
espaço marítimo como um instrumento 
suscetível de apoiar uma abordagem 
ecossistémica da gestão das atividades 
humanas com vista à consecução de um 
bom estado ambiental; a Diretiva 
2008/56/CE; a Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
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n.° 1692/96/CE sobre as orientações 
comunitárias para o desenvolvimento da 
rede transeuropeia de transportes, que 
exige a criação, até 2020, da rede 
transeuropeia de transportes, integrando as 
redes de infraestruturas de transportes 
terrestres, marítimos e aéreos.

à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens1; a 
Diretiva 79/409/CEE do Conselho, 
de 2 de abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens2; a 
Decisão n.º 884/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Decisão n.° 1692/96/CE sobre as 
orientações comunitárias para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes, que exige a criação, até 2020, 
da rede transeuropeia de transportes, 
integrando as redes de infraestruturas de 
transportes terrestres, marítimos e aéreos.

____________________
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

Or. it

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Para apoiar a aplicação da 
presente diretiva de forma generalizada e 
coordenada no território comunitário, é 
importante identificar nos instrumentos 
financeiros existentes os recursos de 
apoio aos programas de demonstração e 
para o intercâmbio de boas práticas dos 
processos exemplares das estratégias e dos 
planos de gestão e governação do 
território costeiro e do espaço marítimo.

Or. it
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Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro para o ordenamento do espaço 
marítimo e a gestão costeira integrada, a 
fim de promover o desenvolvimento 
sustentável das economias marítima e 
costeira e a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis às águas marinhas e às zonas 
costeiras.

1. As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis às águas marinhas e às zonas 
costeiras, em conformidade com a 
legislação europeia e nacional em vigor.

Or. it

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os planos de ordenamento do espaço 
marítimo e as estratégias de gestão costeira 
integrada devem aplicar uma abordagem 
baseada no ecossistema para facilitar a 
coexistência de atividades setoriais 
concorrentes nas águas marinhas e nas 
zonas costeiras e evitar os conflitos entre 
elas, e devem contribuir para:

Os planos de ordenamento do espaço 
marítimo e as estratégias de gestão costeira 
integrada devem promover o 
desenvolvimento sustentável através de 
uma abordagem baseada no ecossistema 
para facilitar a coexistência de atividades 
setoriais concorrentes nas águas marinhas e 
nas zonas costeiras e evitar os conflitos 
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entre elas, mediante a plena participação 
de todos os componentes de origem 
humana envolvidos e devem contribuir 
para:

Or. it

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantir o aprovisionamento energético 
da União, favorecendo o desenvolvimento 
das fontes de energia marinha e de energias 
novas e renováveis, a interconexão das 
redes de energia e a eficiência energética;

(a) Garantir o aprovisionamento energético 
da União, reforçar a integração do 
mercado interno da energia, contribuir 
para o desenvolvimento sustentável e para 
a proteção do ambiente através do
desenvolvimento das fontes de energia 
marinha e de energias novas e renováveis, 
a interconexão das redes de energia e a 
eficiência energética;

Or. it

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover o desenvolvimento do 
transporte marítimo e proporcionar rotas de 
navegação eficientes e rentáveis em toda a 
Europa, promovendo também a 
acessibilidade dos portos e a segurança dos 
transportes;

(b) Assegurar o desenvolvimento 
sustentável do transporte marítimo e 
proporcionar rotas de navegação eficientes 
e rentáveis em toda a Europa, promovendo 
também a acessibilidade dos portos e a 
segurança dos transportes;

Or. it
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Garantir zonas marinhas e costeiras 
capazes de resistir às alterações climáticas.

(e) Garantir zonas marinhas e costeiras 
mais resistentes às alterações climáticas.

Or. it

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória Alteração

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando do estabelecimento dos planos 
de ordenamento do espaço marítimo, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração, no mínimo:

2. Aquando do estabelecimento dos planos 
de ordenamento do espaço marítimo, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração, no mínimo os seguintes 
elementos:

Or. it

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os sítios e infraestruturas de extração 
de petróleo e de gás; 

(b) Os sítios e infraestruturas de extração 
de petróleo, de gás natural e de gás de 
xisto; 

Or. it

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os sítios e infraestruturas para a 
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armazenagem de dióxido de carbono e de 
gás natural; 

Or. it

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os depósitos de sedimentos 
submarinos úteis para fins de 
recuperação costeira;

Or. it

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os sítios de conservação da natureza. (g) Os sítios de proteção e conservação da 
natureza e das espécies, de acordo com a 
legislação europeia e nacional, e das 
zonas limítrofes.

Or. it

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Utilização de recursos naturais 
específicos, incluindo instalações de 
extração de energia e produção de energia 
renovável; 

(a) Utilização de recursos naturais 
específicos, incluindo instalações de 
extração e armazenagem de energia e 
produção de energia renovável; 

Or. it
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Gestão sustentável dos sedimentos 
costeiros, incluindo os depósitos na 
proximidade de instalações portuárias ou 
de defesa;

Or. it

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conservação, recuperação e gestão dos 
ecossistemas costeiros, dos serviços 
ecossistémicos e da natureza, das paisagens 
costeiras e das ilhas;

(e) Proteção, conservação, recuperação e 
gestão dos ecossistemas costeiros, dos 
recursos naturais, dos serviços 
ecossistémicos e da natureza, das paisagens 
costeiras e das ilhas;

Or. it

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Redução e controlo dos conflitos de 
origem humana no que respeita à 
utilização dos recursos naturais;

Or. it



PA\943459PT.doc 13/13 PE516.628v01-00

PT

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
métodos que permitam a participação 
pública de todas as partes interessadas 
numa fase inicial da elaboração dos planos 
de ordenamento do espaço marítimo e das 
estratégias de gestão costeira integrada.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
métodos que permitam a participação 
pública de todas as partes interessadas 
numa fase inicial da elaboração dos planos 
de ordenamento do espaço marítimo e das 
estratégias de gestão costeira integrada, 
respeitando os respetivos ordenamentos 
nacionais.

Or. it


