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4.12.2013 A7-0379/86 

Tarkistus  86 

Saïd El Khadraoui 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

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

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

kunkin rannikkoalueen ja merialueen tai 

sen osa-alueen osalta yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 

tämän direktiivin täytäntöönpanosta, 

12 artiklassa määritelty yhteistyö muiden 

jäsenvaltioiden ja 13 artiklassa määritelty 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

mukaan luettuina. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

kunkin rannikkoalueen ja merialueen osalta 

yksi tai useampi toimivaltainen 

viranomainen, joka vastaa tämän 

direktiivin täytäntöönpanosta, 12 artiklassa 

määritelty yhteistyö muiden 

jäsenvaltioiden ja 13 artiklassa määritelty 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

mukaan luettuina. 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0379/87 

Tarkistus  87 

Saïd El Khadraoui 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

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

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

kunkin rannikkoalueen ja merialueen tai 

sen osa-alueen osalta yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 

tämän direktiivin täytäntöönpanosta, 

12 artiklassa määritelty yhteistyö muiden 

jäsenvaltioiden ja 13 artiklassa määritelty 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

mukaan luettuina. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

kunkin rannikkoalueen ja merialueen osalta 

yksi tai useampi viranomainen, joka vastaa 

tämän direktiivin täytäntöönpanosta, 

12 artiklassa määritelty yhteistyö muiden 

jäsenvaltioiden ja 13 artiklassa määritelty 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

mukaan luettuina. 

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

komissiolle luettelo toimivaltaisista 

viranomaisista sekä tämän direktiivin 

liitteessä I luetellut tiedot. 

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

komissiolle luettelo vastuullisista 

viranomaisista sekä tämän direktiivin 

liitteessä I luetellut tiedot. 

3. Kunkin jäsenvaltion on samaan aikaan 

lähetettävä komissiolle luettelo niistä 

kansainvälisistä elimistä vastaavista 

toimivaltaisista viranomaisistaan, joiden 

toimintaan kyseinen jäsenvaltio osallistuu 

ja jotka liittyvät tämän direktiivin 

täytäntöönpanoon. 

3. Kunkin jäsenvaltion on samaan aikaan 

lähetettävä komissiolle luettelo niistä 

kansainvälisistä elimistä vastaavista 

toimivaltaisista viranomaisistaan, joiden 

toimintaan kyseinen jäsenvaltio osallistuu 

ja jotka liittyvät tämän direktiivin 

täytäntöönpanoon. 

4. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle kaikista 1 kohdan mukaisesti 

annettuihin tietoihin tehdyistä muutoksista 

kuuden kuukauden kuluessa muutoksen 

voimaantulosta. 

4. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle kaikista 1 kohdan mukaisesti 

annettuihin tietoihin tehdyistä muutoksista 

kuuden kuukauden kuluessa muutoksen 

voimaantulosta. 

 4 a. Kukin jäsenvaltio voi 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

nimittää vastuulliset viranomaiset 
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kulloisetkin institutionaaliset ja hallinnon 

tasot huomioon ottaen. 

Or. en 

 

 


