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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie wyznacza 

w odniesieniu do kaŜdej strefy 

przybrzeŜnej oraz kaŜdego regionu lub 

podregionu morskiego organ lub organy 

właściwe w sprawach dotyczących 

wdroŜenia niniejszej dyrektywy, takŜe w 

celu zapewnienia współpracy z innymi 

państwami członkowskimi, jak określono 

w art. 12, i współpracy z państwami 

trzecimi, jak określono w art. 13. 

1. KaŜde państwo członkowskie wyznacza 

w odniesieniu do kaŜdej strefy 

przybrzeŜnej oraz kaŜdego regionu 

morskiego organ lub organy właściwe w 

sprawach dotyczących wdroŜenia 

niniejszej dyrektywy, takŜe w celu 

zapewnienia współpracy z innymi 

państwami członkowskimi, jak określono 

w art. 12, i współpracy z państwami 

trzecimi, jak określono w art. 13. 

Or. en 
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Sprawozdanie A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą 

przybrzeŜną 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie wyznacza 

w odniesieniu do kaŜdej strefy 

przybrzeŜnej oraz kaŜdego regionu lub 

podregionu morskiego organ lub organy 

właściwe w sprawach dotyczących 

wdroŜenia niniejszej dyrektywy, takŜe w 

celu zapewnienia współpracy z innymi 

państwami członkowskimi, jak określono 

w art. 12, i współpracy z państwami 

trzecimi, jak określono w art. 13. 

1. KaŜde państwo członkowskie wyznacza 

w odniesieniu do kaŜdej strefy 

przybrzeŜnej oraz kaŜdego regionu 

morskiego organ lub organy 

odpowiedzialne za wdroŜenie niniejszej 

dyrektywy, takŜe w celu zapewnienia 

współpracy z innymi państwami 

członkowskimi, jak określono w art. 12, i 

współpracy z państwami trzecimi, jak 

określono w art. 13. 

2. KaŜde państwo członkowskie przekazuje 

Komisji wykaz właściwych organów wraz 

z informacjami wymienionymi w 

załączniku I do niniejszej dyrektywy. 

2. KaŜde państwo członkowskie przekazuje 

Komisji wykaz odpowiedzialnych organów 

wraz z informacjami wymienionymi w 

załączniku I do niniejszej dyrektywy. 

3. Jednocześnie państwa członkowskie 

przesyłają do Komisji wykaz swoich 

właściwych organów przy tych organach 

międzynarodowych, w których pracach 

uczestniczą i które są właściwe do spraw 

wdraŜania niniejszej dyrektywy. 

3. Jednocześnie państwa członkowskie 

przesyłają do Komisji wykaz swoich 

właściwych organów przy tych organach 

międzynarodowych, w których pracach 

uczestniczą i które są właściwe do spraw 

wdraŜania niniejszej dyrektywy. 

4. Państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję o wszelkich zmianach 

dotyczących informacji przekazanych 

zgodnie z ust. 1 w ciągu sześciu miesięcy 

od daty wprowadzenia w Ŝycie takiej 

zmiany. 

4. Państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję o wszelkich zmianach 

dotyczących informacji przekazanych 

zgodnie z ust. 1 w ciągu sześciu miesięcy 

od daty wprowadzenia w Ŝycie takiej 

zmiany. 

 4a. Zgodnie z zasadą pomocniczości, 

kaŜde państwo członkowskie moŜe 
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wyznaczyć swoje odpowiedzialne organy 

przy poszanowaniu poszczególnych 

szczebli instytucjonalnych i poziomów 

zarządzania.  

Or. en 

 

 


