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Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą 

przybrzeŜną 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. „strategie zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną” oznaczają strategie, 

które mają na celu zintegrowane 

zarządzanie wszystkimi procesami 

politycznymi mającymi wpływ na strefę 

przybrzeŜną i pozwalające ująć w sposób 

skoordynowany wynikające z działalności 

przybrzeŜnej interakcje między lądem i 

morzem, a zmierzające do zapewnienia 

zrównowaŜonego rozwoju obszarów 

przybrzeŜnych i morskich. Dzięki takim 

strategiom decyzje dotyczące zarządzania 

lub rozwoju są podejmowane w sposób 

spójny w róŜnych sektorach i pozwalają 

uniknąć konfliktów wynikających z 

korzystania z obszarów przybrzeŜnych i 

morskich lub przynajmniej ograniczyć te 

konflikty. 

Or. en 

Uzasadnienie 

WaŜne jest zdefiniowanie strategii w dziedzinie zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną w celu zagwarantowania, Ŝe będą one przedmiotem formalnych procesów i Ŝe 

przyniosą ostateczne wyniki. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W planach zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich i 

strategiach zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną stosuje się podejście 

ekosystemowe w celu ułatwienia 

współistnienia konkurujących ze sobą 

działalności sektorowych w wodach 

morskich i w strefach przybrzeŜnych oraz 

zapobiegania konfliktom między nimi; ich 

celem jest przyczyniać się do: 

1. W planach zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich i 

strategiach zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną stosuje się podejście 

ekosystemowe, uwzględniające kryteria 

gospodarcze, społeczne i środowiskowe na 

tym samym szczeblu w celu wspierania 

zrównowaŜonego rozwoju w sektorze 

morskim. Promuje się w nich harmonijne 

współistnienie róŜnych rodzajów 

działalności sektorowej, minimalizuje 

konflikty między tymi rodzajami 

działalności na wodach morskich i w 

strefach przybrzeŜnych oraz propaguje 

współpracę transgraniczną przez wspólne 

wykorzystywanie tej samej przestrzeni 

morskiej przez róŜne sektory. 

 2. Plany zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz 

strategie zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną powinny przyczyniać 

się do osiągnięcia następujących celów 

Unii: 

a) zapewnienia Unii dostaw energii 

poprzez propagowanie rozwoju morskich 

źródeł energii, rozwoju nowych i 

odnawialnych form energii oraz łączenia 

sieci energetycznych, a takŜe efektywności 

energetycznej; 

a) zapewnienia Unii dostaw energii 

poprzez propagowanie rozwoju morskich 

źródeł energii, rozwoju nowych i 

odnawialnych form energii oraz łączenia 

sieci energetycznych, a takŜe efektywności 

energetycznej; 



 

AM\1012440PL.doc  PE519.425v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

b) propagowania rozwoju transportu 

morskiego i wytyczenia wydajnych i 

opłacalnych szlaków Ŝeglugowych w całej 

Europie, w tym zapewnienia dostępności 

portu i bezpieczeństwa transportu; 

b) propagowania rozwoju transportu 

morskiego w całej Europie, w tym 

zapewnienia dostępności portów, 

bezpieczeństwa transportu, połączeń 

multimodalnych i zrównowaŜenia; 

c) wspierania zrównowaŜonego rozwoju i 

wzrostu sektora rybołówstwa i 

akwakultury, w tym zatrudnienia w 

rybołówstwie i związanych z nim 

sektorach; 

c) wspierania zrównowaŜonego rozwoju 

sektora rybołówstwa i trwałego wzrostu 

sektora akwakultury, w tym zatrudnienia w 

rybołówstwie i związanych z nim 

sektorach; 

d) zapewnienia zachowania, ochrony i 

poprawy stanu środowiska naturalnego 

oraz rozwaŜnego i racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych, 

zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego 

stanu środowiska, powstrzymania utraty 

róŜnorodności biologicznej i degradacji 

funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia 

zagroŜeń związanych z zanieczyszczeniem 

mórz; 

d) zapewnienia zachowania, ochrony i 

poprawy stanu środowiska naturalnego za 

pomocą reprezentatywnej i spójnej sieci 

obszarów chronionych oraz rozwaŜnego, 

ostroŜnego i racjonalnego wykorzystania 

zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska, 

powstrzymania utraty róŜnorodności 

biologicznej i degradacji funkcji 

ekosystemu oraz zmniejszenia zagroŜeń 

związanych z zanieczyszczeniem mórz i 

obszarów przybrzeŜnych, a takŜe 

zapobiegania im; 

e) zapewnienia obszarom przybrzeŜnym i 

morskim odporności na skutki zmiany 

klimatu. 

e) zapewnienia obszarom przybrzeŜnym i 

morskim większej odporności na skutki 

zmiany klimatu w celu ochrony 

wraŜliwych obszarów przybrzeŜnych; 

 3. Plany zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz 

strategie zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną mogą przyczyniać się 

do osiągnięcia następujących dalszych 

celów krajowych: 

 a) unikania niezrównowaŜonego 

wydobycia surowców; 

 b) propagowania zrównowaŜonej 

turystyki; 

 c) zapewnienia zachowania i ochrony 

dziedzictwa kulturowego; 

 d) zagwarantowania korzystania z tych 

obszarów przez obywateli, w tym w celach 

rekreacyjnych; 

 e) zachowania tradycyjnych cech 

gospodarczych i społecznych sektora 
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morskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

1: wyjaśnia, Ŝe podejście ekosystemowe ma charakter holistyczny, łącząc kryteria 

gospodarcze, społeczne i ekologiczne; w związku z tym naleŜy propagować współpracę w 

zakresie wspólnego wykorzystywania obszarów morskich. 2: naleŜy zwrócić uwagę na 

zrównowaŜone cele krajowe, które będą realizowane w ramach planowania przestrzennego 

obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeŜną. 
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przybrzeŜną 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby zapewnić osiągnięcie celów 

określonych w art. 5, strategie 

zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną zawierają przynajmniej wykaz 

istniejących środków stosowanych w 

strefie przybrzeŜnej oraz analizę potrzeb w 

zakresie dodatkowych działań. Strategie 

zapewniają zintegrowane i 

międzysektorowe wdraŜanie polityki oraz 

uwzględniają interakcje między 

działaniami lądowymi i morskimi. 

1. Aby zapewnić osiągnięcie celów 

określonych w art. 5, opracowując 

strategie zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną, państwa członkowskie 

określają istniejące środki stosowane w 

strefie przybrzeŜnej oraz dokonują analizy 

potrzeb w zakresie dodatkowych działań. 

Strategie zintegrowanego zarządzania 

strefą przybrzeŜną sprzyjają 

zintegrowanemu i międzysektorowemu 

wdraŜaniu polityki oraz uwzględniają 

interakcje między działaniami lądowymi i 

morskimi w celu zapewnienia powiązań 

między lądem a morzem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeŜną powinno skutkować opracowaniem konkretnych 

strategii w ramach formalnego procesu jako środek gwarantujący spójność i skuteczność w 

obrębie przestrzeni przybrzeŜnej i morskiej oraz pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie, do 

którego przylega strefa przybrzeŜna lub 

obszar morski innego państwa 

członkowskiego współpracuje z tym 

państwem w celu zagwarantowania, Ŝe 

plany zagospodarowania przestrzennego 

obszarów morskich i strategie 

zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną są spójne i skoordynowane w 

całej odnośnej strefie przybrzeŜnej lub 

regionie bądź podregionie morskim. 

Współpraca ta uwzględnia w szczególności 

kwestie ponadnarodowe, takie jak 

infrastruktura transgraniczna. 

1. KaŜde państwo członkowskie, do 

którego przylega strefa przybrzeŜna lub 

obszar morski innego państwa 

członkowskiego współpracuje z tym 

państwem w celu zagwarantowania, Ŝe 

plany zagospodarowania przestrzennego 

obszarów morskich i strategie 

zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną są spójne i skoordynowane w 

całej odnośnej strefie przybrzeŜnej lub 

regionie bądź podregionie morskim. 

Współpraca ta uwzględnia w szczególności 

kwestie ponadnarodowe, takie jak 

infrastruktura transgraniczna, i ma na celu 

wypracowanie wspólnej wizji dla kaŜdej 

istniejącej i przyszłej strategii dotyczącej 

basenów morskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Współpraca między państwami członkowskimi ma zasadnicze znaczenie dla stosowania 

podejścia ekosystemowego w planowaniu przestrzennym obszarów morskich i zintegrowanym 

zarządzaniu strefą przybrzeŜną. Wspólna wizja dla regionów i/lub podregionów morskich 

zapewniłaby konsekwentne i spójne wykorzystywanie obszarów morskich ponad granicami. 

 

 


