
 

AM\1012325EL.doc  PE519.425v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4.12.2013 A7-0379/86 

Τροπολογία  86 

Saïd El Khadraoui 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή την αρµόδια ή τις αρµόδιες 

αρχές για την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία µε 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή την 

αρµόδια ή τις αρµόδιες αρχές για την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία µε 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή την αρµόδια ή τις αρµόδιες 
αρχές για την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία µε 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή την 

αρµόδια ή τις αρµόδιες αρχές για την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία µε 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

2. Κάθε κράτος µέλος παρέχει στην 

Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων αρχών 

του, από κοινού µε τα πληροφοριακά 

στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα 

Ι της παρούσας οδηγίας. 

2. Κάθε κράτος µέλος παρέχει στην 

Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων αρχών 

του, από κοινού µε τα πληροφοριακά 

στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα 

Ι της παρούσας οδηγίας. 

3. Παράλληλα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων 

αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς 

φορείς στους οποίους συµµετέχουν, που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Παράλληλα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων 

αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς 

φορείς στους οποίους συµµετέχουν, που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 

4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για τυχόν µεταβολές των 

πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει 

δυνάµει της παραγράφου 1 εντός έξι 

µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

αρχίζει η µεταβολή. 

4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για τυχόν µεταβολές των 

πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει 

δυνάµει της παραγράφου 1 εντός έξι 

µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

αρχίζει η µεταβολή. 

 4a. Σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, κάθε κράτος µέλος 
µπορεί να ορίζει τις αρµόδιες αρχές του 
µε βάση τις διάφορες βαθµίδες σε 
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θεσµικό επίπεδο και σε επίπεδο 
διακυβέρνησης. 

Or. en 

 

 


