
 

RR\1009704EL.doc  PE516.661v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

  

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014 

 

Έγγραφο συνόδου 
 

A7-0379/2013 

13.11.2013 

***I 
ΕΚΘΕΣΗ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  

για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

 

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

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

Εισηγήτρια: Gesine Meissner 

 



 

PE516.661v02-00 2/113 RR\1009704EL.doc 

EL 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 

πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 

πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 

σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 

του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 

έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 

υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 

το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 

τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 

τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 

υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 

ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2013)0133), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 100 

παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0065/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 

αναλογικότητας, από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Βελγίου, το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ιρλανδική 

Γερουσία, το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας, τη Γερουσία των Κάτω Χωρών, την Κάτω 

Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Πολωνική Γερουσία, το Φινλανδικό 

Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στις οποίες υποστηρίζεται 

ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

18ης Σεπτεμβρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 20132, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, και της Επιτροπής Αλιείας (Α7-0379/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη την απόφαση του 

Συμβουλίου 2010/631/ΕΕ της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύναψη, 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών της 

Μεσογείου στη σύμβαση για την 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 

και των παρακτίων περιοχών της 

Μεσογείου1, 

 __________________ 

 1 ΕΕ L 279 της 23.10.2010, σ. 1. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, για 

δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, για την 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

της βιοποικιλότητας, την εξόρυξη 
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πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση προγραμματισμού και 

διαχείρισης. 

πρώτων υλών, τον τουρισμό και για 

εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καθώς 

και οι πολλαπλές πιέσεις επί των 

παράκτιων πόρων απαιτούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση 

προγραμματισμού και διαχείρισης. 

Αιτιολόγηση 

Η εξόρυξη πρώτων υλών προστίθεται στις αιτιολογικές σκέψεις με σκοπό την ευθυγράμμιση 

αυτών με το άρθρο 7. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού έχει 

αναπτυχθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 

πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών 

και η συμβολή στη λήψη συντονισμένων, 

συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον 

αφορά τις τομεακές πολιτικές της Ένωσης 

που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις 

θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και 

στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 

περιφέρειες και στους θαλάσσιους τομείς, 

μεταξύ άλλων και μέσω στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

(2) Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού και τη 

θαλάσσια διακυβέρνηση έχει αναπτυχθεί 

στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 

πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών 

και η συμβολή στη λήψη συντονισμένων, 

συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον 

αφορά τις τομεακές πολιτικές της Ένωσης 

που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις 

θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και 

στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 

περιφέρειες και στους θαλάσσιους τομείς, 

μεταξύ άλλων και μέσω στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) είχε ως ειδικότερο στόχο την 

επίτευξη ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου διακυβέρνησης της θαλάσσιας πολιτικής. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασμός και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 

μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 

συντονισμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα θα συμβάλει στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και 

στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασμός και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 

μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 

συντονισμένη, ολοκληρωμένη και 

διασυνοριακή προσέγγιση. Η εφαρμογή 

μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα 

θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικονομιών και στη βιώσιμη χρήση των 

θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας έχει ζωτική σημασία για την ΟΘΠ και ειδικότερα 

για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) και την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ). 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της 

σχετικά με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - 

ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους 

τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η 

Επιτροπή εντόπισε ορισμένες υπό εξέλιξη 

πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν 

στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση 

(5) Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της 

σχετικά με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - 

ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους 

τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η 

Επιτροπή εντόπισε ορισμένες υπό εξέλιξη 

πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν 

στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση 
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έχει επίσης εντοπίσει ορισμένους τομείς 

δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να 

εστιάσουν στο μέλλον οι πρωτοβουλίες για 

«Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει 

να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

έχει επίσης εντοπίσει ορισμένους τομείς 

δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να 

εστιάσουν στο μέλλον οι πρωτοβουλίες για 

«Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει 

να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. Η σαφής στήριξη των 

κρατών μελών στους εν λόγω 

εντοπισθέντες στρατηγικούς τομείς θα 

καταστήσει δυνατή την εξασφάλιση 

ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας 

για τις επενδύσεις των φορέων του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι 

οποίες θα έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης 

σε όλες τις τομεακές πολιτικές που 

αφορούν τον θαλάσσιο και τον παράκτιο 

χώρο. 

 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

αναφέρει στο προοίμιο ότι τα θέματα που 

αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου 

είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να 

εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο 

σχεδιασμός του ωκεάνιου χώρου συνιστά 

λογικά το επόμενο στάδιο που θα 

επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των 

δικαιωμάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο 

της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό 

εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα 

κράτη μέλη ώστε να τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους. 

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

αναφέρει στο προοίμιο ότι τα θέματα που 

αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου 

είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να 

εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο 

σχεδιασμός του ωκεάνιου χώρου συνιστά 

λογικά το επόμενο στάδιο που θα 

επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των 

δικαιωμάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο 

της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό 

εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα 

κράτη μέλη και στις αρμόδιες υποεθνικές 

αρχές ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους. 

Αιτιολόγηση 

Σε πολλά κράτη μέλη, όπως η Ιταλία, η διαχείριση των χωρικών υδάτων ασκείται απευθείας όχι 
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από το κράτος αλλά από υποεθνικές οντότητες, όπως οι περιφέρειες. Τη βοήθεια των 

πρακτικών εργαλείων της UNCLOSΗ πρέπει να την αξιοποιούν αυτές οι αρμόδιες οντότητες. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς 

ναυτικού δικαίου. 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και του 

διεθνούς ναυτικού δικαίου, ιδίως η 

UNCLOS. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 

αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες. 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση ένα διαφανές και συνεκτικό 

πλαίσιο σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 

αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες και χρήσεις του 

χώρου αυτού. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να 

βασίζεται στους κείμενους εθνικούς 

κανόνες και μηχανισμούς. Οι στρατηγικές 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται 

στις αρχές και στα στοιχεία που 

καθορίζονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ 

του Συμβουλίου και στην απόφαση 

2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου. 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να 

βασίζεται στους κείμενους εθνικούς 

κανόνες και μηχανισμούς και στους 

κανόνες και μηχανισμούς των 

περιφερειακών συμβάσεων για τις 

θάλασσες. Οι στρατηγικές για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών πρέπει να βασίζονται στις αρχές και 

στα στοιχεία που καθορίζονται στη 

σύσταση 2002/413/ΕΚ του Συμβουλίου 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 

30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την 

εφαρμογή στην Ευρώπη της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών18α και στην απόφαση 

2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου. 

 ______________ 

 18α ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 24. 

Αιτιολόγηση 

Οι υφιστάμενες δομές για τις θαλάσσιες λεκάνες μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να καταστήσουν τη συνεργασία τους πιο 

αποτελεσματική. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 

ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 

διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 

με την επίτευξη της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 

ικανότητα των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 

ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 

την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 

και από τις μελλοντικές γενεές. 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, έχοντας υπόψη 

την αρχή της επικουρικότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 

προφύλαξης και της προληπτικής 

δράσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 191 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική 

πίεση που ασκείται από όλες τις θαλάσσιες 

και παράκτιες δραστηριότητες διατηρείται 

σε επίπεδα που είναι συμβατά με την 

επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης και της διατήρησης των 

φυσικών πόρων και ότι η ικανότητα των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων να 

ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς 

μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο 

χρήση των θαλάσσιων αγαθών και 

υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις 

μελλοντικές γενεές. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές19, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές19, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
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Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής20, 

της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισμών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών21, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της στρατηγικής 

βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 202022, του 

χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της23, 

της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή24 

καθώς και, ενδεχομένως, της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 

περιλαμβανομένων των θαλάσσιων 

λεκανών και των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών. 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής20, 

της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 

περί της διατηρήσεως των αγρίων 

πτηνών20α, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 

διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας20β, 

της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισμών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών21, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της στρατηγικής 

βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 202022, του 

χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της23, 

της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή24 και 

της ανακοίνωσης COM(2009)0008 της 

Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι 

και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις 

θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018», 
καθώς και, ενδεχομένως, της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 

περιλαμβανομένων των θαλάσσιων 

λεκανών και των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών. 

_______________ _________________ 

19 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.σ. 16-62. 19 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16. 

20 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59-80. 20 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59. 
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 20α ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7. 

 20β ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. 

21 ΕΕ L 167, 30.04.2005, σ.σ. 1-38. 21 ΕΕ L 167, 30.4.2005, σ. 1. 

22 COM(2011) 244 τελικό. 22 COM (2011) 244 τελικό. 

23 COM (2011) 571 τελικό. 23 COM (2011) 571 τελικό. 

24 COM(2013) XXX. 24 COM(2013) XXX. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 

δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

μεταξύ τους. Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον 

συντονισμό και την ολοκλήρωση των 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 

δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

μεταξύ τους και έχουν αλληλεξάρτηση. 

Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον συντονισμό, 

τη διάρθρωση και την ολοκλήρωση των 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

στόχους. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία εντοπισμού των 
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των προβλημάτων, τη συλλογή 

πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 

αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής και να 

βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να 

αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που 

προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 

μελλοντική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής25. 

προβλημάτων, συλλογής πληροφοριών, 

σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, 

εφαρμογής, παρακολούθησης της 

εφαρμογής, αναθεώρησης ή 

επικαιροποίησης και πρέπει να βασίζονται 

στις βέλτιστες και πλέον πρόσφατες 

διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει 

να αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί 

που προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 

μελλοντική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής25. 

____________ _______________ 

25 COM (2010) 461 τελικό. 25 COM (2010) 461 τελικό. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 

μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 

περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον 

να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 

διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη 

χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 

εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 

θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή. 

(19) Κύριοι σκοποί του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις, να ελαχιστοποιήσει τις 

διατομεακές συγκρούσεις στις θαλάσσιες 

περιοχές και να ενισχύσει τη βιώσιμη 

μεγέθυνση του θαλάσσιου τομέα. Για την 

επίτευξη αυτών των σκοπών, τα κράτη 

μέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν 

ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες 

σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη χάραξη 

ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις 

διαφορετικές χρήσεις του θαλάσσιου 

χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 

αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της 

τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και 

συντονίζουν με τις εν λόγω αρχές τα 

σχέδια και τις στρατηγικές τους σύμφωνα 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

εν λόγω κρατών μελών και τρίτων χωρών 

δυνάμει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 

δικαίου. Η αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

με τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει 

ότι έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ορίζουν την αρμόδια 

αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τη συνεργασία με άλλα 

κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. Δεδομένων 

των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή 

υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν 

είναι σκόπιμο να εξεταστεί λεπτομερώς 

στην παρούσα οδηγία η μορφή των εν 

λόγω μηχανισμών συνεργασίας. 

(20) Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 

αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της 

τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη 

και, στον βαθμό του δυνατού, συντονίζουν 

με τις εν λόγω αρχές τα σχέδια και τις 

στρατηγικές τους σύμφωνα με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εν 

λόγω κρατών μελών και τρίτων χωρών 

δυνάμει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 

δικαίου. Η αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

με τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει 

ότι έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ορίζουν αρμόδιες αρχές 

που είναι υπεύθυνες για τη συνεργασία με 

άλλα κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. 

Δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν 

μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων 

περιφερειών ή υποπεριφερειών και 

παράκτιων ζωνών, δεν είναι σκόπιμο να 

εξεταστεί λεπτομερώς στην παρούσα 

οδηγία η μορφή των εν λόγω μηχανισμών 

συνεργασίας. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Προκειμένου να προσαρμοστούν οι 

παράκτιες ζώνες στην κλιματική αλλαγή 

και να καταπολεμηθούν φαινόμενα όπως 

π.χ. η διάβρωση ή οι προσχώσεις, οι 

επικίνδυνες θαλάσσιες εισροές, η 

υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης 



 

PE516.661v02-00 16/113 RR\1009704EL.doc 

EL 

και η απώλεια της βιοποικιλότητας των 

παράκτιων οικοσυστημάτων, καθίσταται 

ιδιαιτέρως σημαντική η βιώσιμη και 

φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 

των παράκτιων ιζημάτων, ώστε να μην 

υπάρχουν πια προβληματικές περιοχές σε 

σοβαρό κίνδυνο. Οι υποθαλάσσιες 

εναποθέσεις ιζημάτων που βρίσκονται 

στην υφαλοκρηπίδα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έλλειψης 

ιζηματικών πόρων στα παράκτια 

συστήματα. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 

όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 

δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2003/35. 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση οδηγίας παραπέμπει στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ κατά τρόπο 

γενικό. Ο στρατηγικός, εξελικτικός και διαδικαστικός χαρακτήρας της οδηγίας δεν επιτρέπει την 

αναφορά, εν είδει παραδείγματος, σε συγκεκριμένη διάταξη. Εξάλλου, η ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα 

κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες της Ένωσης. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 

κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 

να συγκεντρώνουν τα καλύτερα διαθέσιμα 

δεδομένα και πληροφορίες, 

χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα μέσα και 

εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων, όπως 

αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη 

θάλασσα 2020». 

(25) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 

κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 

να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν 

τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και 

πληροφορίες, ενθαρρύνοντας τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη να μοιράζονται τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες που 

διαθέτουν και χρησιμοποιώντας τα 

υφιστάμενα μέσα και εργαλεία για τη 

συλλογή δεδομένων, όπως αυτά που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020». 

Αιτιολόγηση 

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εταιρείες εξόρυξης μεταλλευμάτων ή οι εταιρείες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, συλλέγουν τεράστιο όγκο δεδομένων προτού ξεκινήσουν την 

εξόρυξη, αλλά τα εν λόγω δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε άλλους 

φορείς στη συνέχεια. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Προκειμένου να υποστηριχθεί 

ευρέως και με συντονισμένο τρόπο η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθ’ 

όλη την επικράτεια της Ένωσης, είναι 
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σκόπιμο να προβλεφθούν από τα 

υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα 

πόροι για τη στήριξη προγραμμάτων 

επίδειξης και για την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και πετυχημένων διαδικασιών 

στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης και 

διακυβέρνησης για τα παράκτια εδάφη 

και τον θαλάσσιο χώρο. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη των οποίων αποσκοπεί 

η παρούσα οδηγία. Συνεπώς, πρέπει να 

εγκριθεί η συντομότερη δυνατή προθεσμία 

για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

(28) Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη και τη συμπλήρωση 

των οποίων αποσκοπεί η παρούσα οδηγία. 

Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η 

συντομότερη δυνατή προθεσμία για τη 

μεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 

και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει, όπου 

δει, την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών με σκοπό την προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 

και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων, στηρίζοντας ιδίως τους 

τομείς προτεραιότητας που έχουν 

εντοπιστεί στην ανακοίνωση της 
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Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 με 

τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη - ευκαιρίες για 

βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της 

θάλασσας και της ναυτιλίας». 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 

παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 

την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο 

την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5. 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, η 

παρούσα οδηγία παρέχει πλαίσιο που 
προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρμογή 

από τα κράτη μέλη θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών με στόχο την επίτευξη 

των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 

θάλασσας-ξηράς και την ενισχυμένη 

διασυνοριακή συνεργασία βάσει των 

αντίστοιχων διατάξεων της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας. 

Αιτιολόγηση 

Νέα διατύπωση με σκοπό να παρασχεθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την 

επιλογή του τρόπου υλοποίησης της ΟΔΠΖ. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες. 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα 

και σε παράκτιες ζώνες της Ένωσης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και 
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εθνική νομοθεσία. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό 

την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα 

κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο 

συμβατό με τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό 

την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα 

κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να 

εξασφαλίζουν ότι, στο μέτρο που είναι 

λογικό και εφικτό, οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο 

συμβατό με τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ως «παράκτια ζώνη», η 

γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της 

ακτογραμμής που έχει ως θαλάσσιο όριο 

το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων 

των κρατών μελών, και ως χερσαίο όριο 

το όριο που ορίζεται από τα κράτη μέλη 

στο πλαίσιο των εθνικών τους 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

1. Ως «παράκτια ζώνη», η ακτογραμμή 

και η γεωμορφολογική περιοχή 

εκατέρωθεν της ακτογραμμής όπως 

ορίζεται από τα κράτη μέλη στις 

αντίστοιχες νομοθεσίες, με το θαλάσσιο 

όριο να μην υπερβαίνει τα χωρικά ύδατα 

των κρατών μελών. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 

Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που 

έχει ως στόχο να προαγάγει τη 

συντονισμένη και συνεκτική λήψη 

αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής 

μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής 

των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς 

και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 

συνεκτικών και συνδεόμενων με τη 

θάλασσα πολιτικών και μέσω της 

συναφούς διεθνούς συνεργασίας. 

2. Ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 

Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που 

έχει θεσπιστεί για να προαγάγει τη 

συντονισμένη και συνεκτική διατομεακή 

και διασυνοριακή θαλάσσια 

διακυβέρνηση με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής 

μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής 

των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς 

και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 

συνεκτικών και συνδεόμενων με τη 

θάλασσα πολιτικών και μέσω της 

συναφούς διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ως «θαλάσσια χωροταξικά σχέδια» 

νοούνται το σχέδιο ή τα σχέδια που 

προκύπτουν από δημόσια διαδικασία 

ανάλυσης και σχεδιασμού της 

χωροχρονικής κατανομής των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις 

θαλάσσιες ζώνες για την επίτευξη των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις 

σχετικές εθνικές πολιτικές, με στόχο τον 

καθορισμό των τρόπων αξιοποίησης των 

θαλάσσιων ζωνών για διαφορετικές 

χρήσεις και ειδικότερα την ενθάρρυνση 

της διαφοροποίησης στους σκοπούς 

χρήσης. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ως «στρατηγικές ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», οι 

επίσημες και ανεπίσημες πρακτικές ή/και 

στρατηγικές που στοχεύουν στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των 

διαδικασιών χάραξης πολιτικής που 

αφορούν τις παράκτιες ζώνες, 

αντιμετωπίζοντας τις θαλάσσιες-χερσαίες 

αλληλεπιδράσεις των παράκτιων 

δραστηριοτήτων με συντονισμένο τρόπο, 

ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη 

ανάπτυξη των παράκτιων και των 

θαλάσσιων περιοχών. Με τέτοιες 

στρατηγικές εξασφαλίζεται ότι οι 

αποφάσεις περί διαχείρισης ή ανάπτυξης 

λαμβάνονται με συνεκτικό τρόπο 

διατομεακά, ώστε να αποτρέπονται, ή 

τουλάχιστον να περιορίζονται, οι 

συγκρούσεις όσον αφορά τη χρήση των 

παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα 

ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της οδηγίας 2008/56/EΚ. 

4. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα 

ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος 

στην θαλάσσια πλευρά της γραμμής 

βάσης από την οποία υπολογίζονται τα 

χωρικά ύδατα, μέχρι τα όρια της 

περιοχής όπου ένα κράτος μέλος έχει 

και/ή ασκεί δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας, εξαιρουμένων των 

υδάτων των παρακειμένων στις 

υπερπόντιες χώρες και σε εδάφη που 
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αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Γαλλικά 

Υπερπόντια Διαμερίσματα και Εδαφικές 

Ενότητες. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ως «κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 

πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι 

ομάδες αυτών. 

 Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 

Αιτιολόγηση 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ και στην απόφαση 

2010/477/EΕ της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Στην απόφαση 2010/477/ΕΕ καθορίζονται πιο αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

τον ορισμό και τα κριτήρια της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης». 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 

εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική ή στρατηγικές για τη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 

προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να 

υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα. 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 

εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 

εντάσσει τις αλληλεπιδράσεις θάλασσας-

ξηράς στο θαλάσσιο χωροταξικό του 

σχέδιο, οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις θα 

εξεταστούν μέσω της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.  Τα 

κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν αν 

θα ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση ή θα θεσπίσουν θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και στρατηγικές 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών ξεχωριστά. 

 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 

περιφερειακές ή τοπικές αρχές 

παραμένουν αρμόδιες για τον σχεδιασμό 

και τον καθορισμό του περιεχομένου των 

εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες καθώς και στις 

θαλάσσιες και ναυτιλιακές χρήσεις. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 

υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 

δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 

τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 

θαλάσσιων και παράκτιων περιφερειών 

και υποπεριφερειών, τις ευκαιρίες που 

αυτές παρουσιάζουν, τις αντίστοιχες 

υφιστάμενες και μελλοντικές τομεακές 

δραστηριότητες, τα θαλάσσια ύδατα και 

τις παράκτιες ζώνες και τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Στην περίπτωση των απόκεντρων 

περιφερειών της Ένωσης, ειδικότερα, το 

άρθρο 349 της ΣΛΕΕ θα τηρείται 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

χαρακτηριστικών και των περιορισμών 

των περιοχών αυτών. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 

οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 

συνύπαρξης και της πρόληψης των 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 

οικοσύστημα καθώς και οικονομικά και 

κοινωνικά κριτήρια στο ίδιο επίπεδο, για 
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συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 

τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια 

και στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να 

έχουν ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων: 

να στηρίζουν βιώσιμη ανάπτυξη και 

μεγέθυνση στον θαλάσσιο τομέα. 

Προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών 

τομεακών δραστηριοτήτων κατά τρόπο 

συμβατό, ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις 

μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων σε 

θαλάσσια ύδατα και παράκτιες ζώνες και 

προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία 

και την πολλαπλή χρήση του ίδιου 

θαλάσσιου χώρου από διάφορους τομείς. 

 2. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών έχουν 

στόχο να συμβάλουν στους ακόλουθους 

στόχους της Ένωσης: 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 

θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 

αποτελεσματικών και αποδοτικών ως 

προς το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε 

όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας των λιμένων και της 

ασφάλειας των μεταφορών· 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 

θαλάσσιων μεταφορών σε όλη την 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας των λιμένων, της 

ασφάλειας των μεταφορών των 

πολυτροπικών συνδέσεων και της 

βιωσιμότητας· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 

στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 

δραστηριοτήτων· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της 

βιώσιμης μεγέθυνσης του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας 

και των συναφών δραστηριοτήτων· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθμισης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος με ένα αντιπροσωπευτικό 

και συνεκτικό δίκτυο προστατευόμενων 

περιοχών, καθώς και τη συνετή, 

προληπτική και ορθολογική χρήση των 

φυσικών πόρων, ιδίως προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών και μείωση 
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και αποτροπή των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης 

των παράκτιων περιοχών· 

(ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 

θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή. 

(ε) στην εξασφάλιση ότι οι παράκτιες και 

θαλάσσιες περιοχές θα είναι 

ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής για να 

προστατευθούν οι ευαίσθητες παράκτιες 

περιοχές· 

 3. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών μπορεί 

να έχουν στόχο να συμβάλουν σε 

περαιτέρω στόχους της Ένωσης, όπως: 

 (α) στην προώθηση της βιώσιμης 

εξόρυξης πρώτων υλών· 

 (β) στην προώθηση του βιώσιμου 

τουρισμού· 

 (γ) στη διασφάλιση της διατήρησης και 

της προστασίας της πολιτισμικής 

κληρονομιάς· 

 (δ) στη διασφάλιση της χρήσης από το 

κοινό για αναψυχή και άλλες χρήσεις· 

 (ε) στη διατήρηση των παραδοσιακών 

οικονομικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών της θαλάσσιας 

οικονομίας. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να θεσπίζουν επιχειρησιακά στάδια για 

την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

σχετικές δραστηριότητες και τα μέτρα που 

1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίζει 

διαδικαστικά στάδια για την επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

δραστηριότητες, χρήσεις και τα μέτρα που 

εφαρμόζονται σε αυτούς. 
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εφαρμόζονται σε αυτούς. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των οικείων τομεακών 

πολιτικών· 

(β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

που λαμβάνουν μέρος στις οικείες 

τομεακές πολιτικές σύμφωνα με το 

άρθρο 9· 

Αιτιολόγηση 

Το αιτούμενο είναι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Η απαίτηση συνεργασίας θα 

αποτελούσε υπερβολή και θα προκαλούσε καθυστερήσεις. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) να εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών αποτελούν δύο τελείως διαφορετικά ζητήματα, είναι καλύτερα η αναφορά σε 

αυτά να γίνεται σε δύο ξεχωριστές παραγράφους. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 

τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 

θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των 

συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 

σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13· 

(γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 

τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 

θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των 

συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 

σύμφωνα με το άρθρο 13· 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 12 αναφέρεται σε άλλα κράτη μέλη και όχι σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, η αναφορά στο 

άρθρο 12 διαγράφεται. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) αφενός να βασίζονται στα βέλτιστα 

διαθέσιμα δεδομένα και αφετέρου να 

εγγυώνται την απαραίτητη ευελιξία που 

θα επιτρέψει τη συνεκτίμηση των 

μελλοντικών εξελίξεων. 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι της οδηγίας είναι φιλόδοξοι, ιδίως για τις χώρες εκείνες που δεν διαθέτουν ακόμα 

εμπειρία σε σχέση με τον ΘΧΣ ή την ΟΔΠΖ. Συνεπώς, έχει σημασία να υπογραμμισθεί η ανάγκη 

για ευελιξία, όπως και η ανάγκη για δεδομένα. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολυσύνθετο, 

σχετικά άγνωστο ακόμα, και στις ημέρες μας υπόκειται σε αλλαγές. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει 

να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να 

εντοπίζει την πραγματική και δυνητική 

χωρική και χρονική κατανομή όλων των 

σχετικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων για 

να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5. 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει 

να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να 

εντοπίζει την πραγματική, την 

προβλεπόμενη και τη δυνητική χωρική και 

χρονική κατανομή όλων των σχετικών 

θαλάσσιων χρήσεων και δραστηριοτήτων 

καθώς και σημαντικών συστατικών του 

οικοσυστήματος για να επιτύχει τους 

ενωσιακούς στόχους που ορίζονται στο 

άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 

παρακάτω χρήσεις και δραστηριότητες: 

Αιτιολόγηση 

Δεν αποτελούν όλα τα αναφερόμενα σημεία δραστηριότητες. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχεία α έως ζ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 

ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας· 

(α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 

ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας και για τη 

μεταφορά στην ξηρά· 

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την 

εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου· 

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την 

εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου, 
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φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών· 

(γ) τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών· (γ) τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών· 

(δ) τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων 

και αγωγών· 

(δ) τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων 

και αγωγών· 

(ε) τις περιοχές αλιείας· (ε) τις υπάρχουσες και τις δυνητικές 

περιοχές αλιείας· 

(στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 

εκτροφής· 

(στ) τις θαλάσσιες περιοχές εκτροφής· 

(ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης. (ζ) τους τόπους προστασίας και 

διαφύλαξης της φύσης και των ειδών, το 

δίκτυο Natura 2000, άλλα ευαίσθητα 

θαλάσσια οικοσυστήματα και τις όμορες 

περιοχές, με βάση την ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία· 

 (η) το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό. 

 (θ) τους χώρους προστασίας 

πολιτισμικής κληρονομιάς· 

 (ι) τους τόπους διεξαγωγής στρατιωτικών 

ασκήσεων. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να περιλαμβάνουν τουλάχιστον απογραφή 

των υφιστάμενων μέτρων που 

εφαρμόζονται σε παράκτιες ζώνες και 

ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα μέτρα 

για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι στρατηγικές 

αυτές θα προβλέπουν την ολοκληρωμένη 

και διατομεακή εφαρμογή πολιτικής και θα 

εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

χερσαίων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

1. Όταν σχεδιάζουν την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών τα 

κράτη μέλη αποφασίζουν αν θα 

χρησιμοποιήσουν δέσμη πρακτικών ή μία 

ή περισσότερες στρατηγικές. 

Προσδιορίζουν τα υφιστάμενα μέτρα που 

εφαρμόζονται σε παράκτιες ζώνες και 

διενεργούν ανάλυση της ανάγκης για 

πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών ενισχύει την 

ολοκληρωμένη και διατομεακή εφαρμογή 

πολιτικής και θα συνεκτιμά τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ χερσαίων και 



 

PE516.661v02-00 32/113 RR\1009704EL.doc 

EL 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων με σκοπό να 

διασφαλίσει τη συνδεσιμότητα ξηράς και 

θάλασσας. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη: 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 

φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη 

ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) τις ήδη εδραιωμένες πρακτικές και 

στρατηγικές σύμφωνα με τη 

σύσταση 2002/413/ΕΚ· 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αβ) τις υφιστάμενες επίσημες και 

ανεπίσημες πρακτικές, δίκτυα και 

μηχανισμούς διασυνοριακής 

συνεργασίας· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αγ) τις σχετικές δραστηριότητες, 

εγκαταστάσεις και υποδομές· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την ανάπτυξη υποδομής, 

εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, 

λιμένων, θαλάσσιων έργων και άλλων 

δομών, συμπεριλαμβανομένης της 

πράσινης υποδομής· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη γεωργία και τη βιομηχανία· διαγράφεται 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και 

τη διαχείριση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

(ε) την προστασία, τη διατήρηση, την 

αποκατάσταση και τη διαχείριση των 

παράκτιων οικοσυστημάτων, των 

προστατευόμενων υγροτόπων και 

ποτάμιων δέλτα, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τον μετριασμό και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. 

(στ) τον μετριασμό και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, ιδίως με την 

αύξηση της ανθεκτικότητας των 

οικοσυστημάτων· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 

δημόσια συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών σε πρώιμο στάδιο 

στην ανάπτυξη των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 

δημόσια συμμετοχή μέσω πληροφόρησης 

και διαβούλευσης με τα αρμόδια 

ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές καθώς 

και το κοινό, σε πρώιμο στάδιο, στην 

ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

επίσης ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα 

μέρη και οι αρχές καθώς και το κοινό θα 

έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα, 

μόλις αυτά οριστικοποιηθούν. 

Αιτιολόγηση 

Η «δημόσια συμμετοχή» αποτελεί πολύ γενική έκφραση, επομένως είναι ανάγκη να 

διευκρινισθεί η μορφή της συμμετοχής. Επιπλέον, είναι δυνατή η συγχώνευση των παραγράφων 

1 και 2. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 

ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές και οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται 

ώστε να διατυπώνουν τη γνώμη τους για 

τα υπό κατάρτιση σχέδια και τις 

στρατηγικές και θα έχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσματα μόλις αυτά είναι 

διαθέσιμα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση μέσων για τις 

δημόσιες διαβουλεύσεις, τα κράτη μέλη 

ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις σε άλλες ενωσιακές 

νομοθετικές πράξεις. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η αρχική διατύπωση δεν έχει προστιθέμενη αξία. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 

την ανταλλαγή των απαραίτητων 

στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά 

σχέδια και τις στρατηγικές για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

και τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων 

δεδομένων και την ανταλλαγή των 

απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και για την υλοποίηση 

των στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και 

της ανταλλαγής των δεδομένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

μέλη χρησιμοποιούν, στο μέτρο του 

δυνατού, τα υφιστάμενα μέσα και τα 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. 

3. Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και 

της ανταλλαγής των δεδομένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

μέλη χρησιμοποιούν, στο μέτρο του 

δυνατού, τα υφιστάμενα μέσα και τα 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και 

άλλες σχετικές ενωσιακές πολιτικές, 

όπως όσες ορίζονται στην οδηγία 

2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 

2007 για τη δημιουργία υποδομής 

χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (INSPIRE)27α. 

 _____________ 

 27α ΕΕ L 108, 25.04.2007, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(INSPIRE) εξουσιοδοτεί τη συλλογή σχετικών δεδομένων 

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και στο 

άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ ανάλογα 

με την περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους μέλους λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να συνεργάζονται 

μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 
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συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδομή. 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδομή, και στοχεύει σε 

ένα κοινό όραμα για κάθε υπάρχουσα και 

μελλοντική στρατηγική θαλάσσιας 

λεκάνης. 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

συνεργασία, τα κράτη μέλη πρέπει, όπου 

είναι δυνατό, να συντονίζουν το 

χρονοδιάγραμμα νέων θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων ή τους κύκλους 

επανεξέτασης των υφιστάμενων σχεδίων. 

Αιτιολόγηση 

Εάν δεν καταβληθούν προσπάθειες συντονισμού του χρονοδιαγράμματος των κύκλων 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να δυσκολευτούν να 

συνεργαστούν ακόμα και εάν έχουν λυθεί άλλα τεχνικά θέματα και θέματα σχετικά με τα 

δεδομένα. 

 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) περιφερειακών θεσμικών δομών 

συνεργασίας που καλύπτουν την παράκτια 

ζώνη ή τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, 

ή 

(α) περιφερειακών συμβάσεων για τη 

θάλασσα ή άλλων περιφερειακών 
θεσμικών δομών συνεργασίας που 

καλύπτουν την παράκτια ζώνη ή τη 

θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ή 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών που καλύπτει τη θαλάσσια 

περιοχή και/ή υποπεριοχή. 

(β) ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών που καλύπτει την παράκτια 

ζώνη, τη θαλάσσια περιοχή και/ή 

υποπεριοχή, ή 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) κάθε άλλης προσέγγισης που πληροί 

τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Γενικότερα, η περιφερειακή προσέγγιση είναι προτιμότερη αλλά ενδέχεται να υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου προκρίνεται η εφαρμογή διμερούς ή άλλης στρατηγικής. 

 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 

θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 

στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 

λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 

οικεία παράκτια ζώνη. 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό 

δίκαιο και τις συμβάσεις, προβαίνουν σε 

διαβουλεύσεις με την εν λόγω χώρα και 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε να συνεργάζονται και να 

συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους 

σχέδια και τις στρατηγικές τους για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην 
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οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή 

υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια 

ζώνη· 

 

 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 

έως 13. 

2. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 

έως 13. Όπου είναι δυνατό, το 

περιεχόμενο και η μορφή της έκθεσης θα 

είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές 

προδιαγραφές της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει, όπου είναι δυνατό, να ελαχιστοποιείται ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος των αρχών, οι 

οποίες ήδη έχουν μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων για υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση από 

το ισχύον δίκαιο της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 

σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο, το αργότερο ένα έτος μετά τη 

λήξη της προθεσμίας για τη θέσπιση 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 

κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 

πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με: 

1. Η Επιτροπή μπορεί, χωρίς να θίγει τις 

προδιαγραφές σχετικά με ουσιαστικά 

συναφή θέματα σχεδίων και 

στρατηγικών, με εκτελεστικές πράξεις, να 

θεσπίζει διατάξεις σχετικά με: 

Αιτιολόγηση 

Η νέα διατύπωση αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής των πιθανών διατάξεων που εγκρίνονται 

με εκτελεστικές πράξεις. 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) επιχειρησιακές προδιαγραφές για τη 

διαχείριση των δεδομένων που 

αναφέρονται στο άρθρο 10, υπό τον όρο 

ότι δεν έχουν καθοριστεί από άλλη 

ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία 

2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά με 

(α) προδιαγραφές σε σχέση με τη 

διαδικασία για τη διαχείριση των 

δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10, 

υπό τον όρο ότι δεν έχουν καθοριστεί από 

άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις, όπως η 

οδηγία 2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά 

με 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση ότι οι εκτελεστικές πράξεις θα αφορούν μόνο προδιαγραφές σε σχέση με τη 

διαδικασία για τη διαχείριση των δεδομένων και όχι επιχειρησιακές προδιαγραφές. 

 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- την κοινοχρησία των δεδομένων και τη 

διεπαφή με τις υφιστάμενες διαδικασίες 

διαχείρισης και συλλογής δεδομένων · και 

- την αποτελεσματική κοινοχρησία των 

δεδομένων και τη διεπαφή με τα 

υφιστάμενα συστήματα διαδικασιών 
διαχείρισης και συλλογής δεδομένων· και 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 

δεν θα ρυθμίζουν την κοινοχρησία και τη διαχείριση των δεδομένων γενικά, αλλά θα 

βελτιώνουν μόνο την αποτελεσματικότητά τους. 

 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τα επιχειρησιακά στάδια για τον 

καθορισμότων θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, και για την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων: 

(β) τα στάδια σε σχέση με τη διαδικασία, 

τα οποία συμβάλλουν στον καθορισμό 

των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και για 

την υποβολή σχετικών εκθέσεων: 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σε σχέση με το ότι το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) αφορά μόνο στάδια σε 

σχέση με τη διαδικασία και όχι ουσιαστικά συναφή θέματα θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων 

και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τις λεπτομέρειες της διασυνοριακής 

συνεργασίας· 

- τις πιο αποτελεσματικές λεπτομέρειες 

της διασυνοριακής συνεργασίας· 
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Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 

δεν θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της διασυνοριακής συνεργασίας γενικά, αλλά θα βελτιώνουν 

μόνο την αποτελεσματικότητά τους. 

 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τη δημόσια διαβούλευση. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, δεν κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση 

στην Επιτροπή της εξουσίας έκδοσης εκτελεστικών πράξεων στον εν λόγω τομέα, ο οποίος 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Τροπολογία 76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παράγραφο 

1, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά γίνεται στην παρούσα παράγραφο (για παράδειγμα, στο άρθρο 16 παράγραφος 2) 

και όχι στην παράγραφο 1. 

 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από 

2. Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, μετά την έναρξη 
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τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 

παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη 

δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της 

παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη 

μέλη. 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή 

κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από 

τα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 

μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 48 

μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι 36 μήνες δεν αποτελούν ρεαλιστικό χρονικό διάστημα. Το 

χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι φιλόδοξο αλλά να μην οδηγεί σε εσπευσμένη υλοποίηση. 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα στάδια του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα 

κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το 

αργότερο 42 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, 

ανά εξαετία. 

5. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το 

αργότερο 54 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, 

ανά εξαετία. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροποποίησης είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 18 παράγραφος 4, δηλαδή έξι 
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μήνες μετά την προθεσμία που προβλέπεται σε αυτό. 

 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το 

αργότερο 6 μήνες μετά από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά 

εξαετία. 

6. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το 

αργότερο 6 μήνες μετά από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά 

τετραετία. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι υποχρεώσεις μεταφοράς στην 

εθνική νομοθεσία που περιέχονται στην 

παρούσα οδηγία δεν ισχύουν για τα 

περίκλειστα κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση 

Τα περίκλειστα κράτη μέλη δεν έχουν παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, επομένως γι’ αυτά δεν 

υπάρχει η σκοπιμότητα κατάρτισης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.   Ωστόσο η παρούσα οδηγία μπορεί να τους 

είναι σημαντική. Από περίκλειστα κράτη μέλη μπορεί να ζητηθεί συνεργασία από άλλα κράτη 

μέλη, ιδίως κατά την κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών, αν υπάρχει ποταμός που διαρρέει τέτοια κράτη, για να εκβάλει εν 

συνεχεία στη θάλασσα. Επομένως πρέπει να λάβουν υπόψη την παρούσα οδηγία κατά το 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων που μπορεί να επηρεάσουν τις ακτές άλλων κρατών μελών αλλά 

προφανώς δεν μπορούν να μεταφέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση εμπεριέχεται στην παρούσα 

οδηγία. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

I. Γενικό πλαίσιο 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλεται από ωκεανούς και θάλασσες και στη δικαιοδοσία των 

κρατών μελών υπάγονται περισσότερα θαλάσσια ύδατα απ’ ό,τι χερσαίες εκτάσεις. Επιπλέον, 

η ακτογραμμή, την οποία μοιράζονται 23 από τα 28 κράτη μέλη, έχει μήκος επτά φορές 

μεγαλύτερο από την ακτογραμμή των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες της 

ΕΕ κατοικούν σε παράκτιες περιοχές και 88 εκατομμύρια εργάζονται σε αυτές, παράγοντας 

περισσότερο από το 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Εξ αυτών, 5,4 εκατομμύρια απασχολούνται 

στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των οποίων 

ανέρχεται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.  

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν την τρέχουσα σημασία των θαλάσσιων και παράκτιων 

ζωνών και της θαλάσσιας οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ο ρόλος τους θα 

αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Θα σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 

της ανθρώπινης και οικονομικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές και τομείς. Η 

θαλάσσια οικονομία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τη διασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ως εκ τούτου, η 

ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας 

στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης των 

τομέων που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.  

Οι θαλάσσιες πηγές ενέργειας, όπως η υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας ή η 

παραγωγή ενέργειας από τα κύματα ή από τα παλιρροϊκά ρεύματα μπορεί να διαδραματίσει 

κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον 

περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας.  

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για εδώδιμα προϊόντα αλιείας και να 

επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της ΕΕ χωρίς να αυξηθούν 

περαιτέρω οι εισαγωγές εδώδιμων προϊόντων αλιείας, η προώθηση της υπεράκτιας 

υδατοκαλλιέργειας θα έχει κρίσιμη σημασία. 

Σήμερα το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Τα 

ευρωπαϊκά λιμάνια, οι θαλάσσιες πλωτές οδοί και ο κλάδος της ναυτιλίας διαδραματίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και τη σύνδεση 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής αγοράς με άλλες οικονομίες σε ολόκληρο 

τον κόσμο.  

 

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των υφιστάμενων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

Υπάρχουν πολύ περισσότερες, όπως η εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων 

πρώτων υλών και πόρων, ή ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός. Η προώθηση της 

οικονομικής μεγέθυνσης και της ανάπτυξης του τομέα της θάλασσας στο σύνολό του θα 

αυξήσει ακόμα περισσότερο τη ζήτηση για θαλάσσιο χώρο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος 

ο συντονισμός της τρέχουσας και της μελλοντικής ζήτησης για θαλάσσιο χώρο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προληφθούν τομεακές συγκρούσεις. 

 

Ωστόσο, οι εν λόγω τομεακές δραστηριότητες ασκούνται σε ένα εύθραυστο περιβάλλον για 

το οποίο οι γνώσεις μας εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και του οποίου την ομορφιά 

και τον πλούτο πρέπει να διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές γενιές. Η υψηλή πληθυσμιακή 
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πυκνότητα και το υψηλό επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας σε παράκτιες και θαλάσσιες 

ζώνες ασκούν πιέσεις στα οικοσυστήματά τους.  

 

Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εξευρεθεί μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των 

οικονομικών, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων προκειμένου να 

προαχθεί επιτυχώς η μεγέθυνση της θαλάσσιας οικονομίας και, ταυτοχρόνως, να 

διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιων και 

παράκτιων περιοχών έχει ιδιαιτέρως περίπλοκο χαρακτήρα, είναι πολύ σημαντικό η εν λόγω 

διαδικασία διαχείρισης και διακυβέρνησης να διασφαλίζει τη σύνδεση της θάλασσας με την 

ξηρά και να συμπεριλαμβάνει τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. 

 

II. Πλαίσιο πολιτικής 

 

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη γαλάζια βίβλο, ανακοίνωσή της για μια 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν, η Επιτροπή 

αναφερόταν αναλυτικά στη δημιουργία ενός νέου είδους θαλάσσιας διακυβέρνησης με 

γενικότερο στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη όλων των σχετικών με τη θάλασσα δραστηριοτήτων 

με βιώσιμο τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διάφοροι τομείς πολιτικής που 

σχετίζονταν με ζητήματα σχετικά με τη θάλασσα θα έπρεπε να υπάγονται σε συντονισμό και 

να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση. Επιπλέον, τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη θα έπρεπε να συμμετέχουν με καλύτερο τρόπο στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων.  

Η γαλάζια βίβλος όρισε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα τομεακών πολιτικών που θα έπρεπε να 

αναπτυχθεί για τη δημιουργία πλαισίου διακυβέρνησης για μια επιτυχημένη ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ορίσθηκαν τρία βασικά 

εργαλεία: α) θαλάσσια εποπτεία, β) δεδομένα και πληροφορίες, και γ) θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ) και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.  

Από το 2007, η ΟΘΠ άρχισε να αποκτά ολοένα πιο συγκεκριμένη μορφή. Το 2010, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της ΟΘΠ. Το 2011, ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 θέσπισε κονδύλιο για την ΟΘΠ ύψους 40 εκατομμυρίων 

ευρώ για την επόμενη διετία και, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου, η 

Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για τη 

χρηματοδότηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής. Εν τω μεταξύ, η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική εγκρίθηκε ως ο 

περιβαλλοντικός πυλώνας της ΟΘΠ, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για τη γαλάζια 

ανάπτυξη το 2012, και κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας συμφωνήθηκε η 

«Διακήρυξη της Λεμεσού» σχετικά με μια ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς 

της θάλασσας και της ναυτιλίας.  

 

Ταυτόχρονα, τα μέσα που περιέχονταν σε αυτήν έτυχαν επίσης περαιτέρω επεξεργασίας. Το 

2008 εγκρίθηκε ο Οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: επίτευξη κοινών 

αρχών στην ΕΕ, και το 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου. Επιπλέον, δρομολογήθηκαν σχέδια σχετικά 

με προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα του ΘΧΣ στη Βόρειο Θάλασσα, τη Βαλτική 

και στον Ατλαντικό.  

 

III. Πρόταση της Επιτροπής 
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Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τη 

θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.  

 

Στόχος της πρότασης είναι ο καθορισμός διαδικαστικού πλαισίου για τη θέσπιση και 

εφαρμογή θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα κράτη μέλη. Αυτά τα σχέδια ή/και οι στρατηγικές 

συμβάλλουν στην επίτευξη των υφιστάμενων στόχων σε επίπεδο ΕΕ, όπως η εξασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, η προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών, η προαγωγή 

της βιώσιμης αλιείας ή η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, 

εφαρμόζουν προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και διευκολύνουν τη συνύπαρξη 

διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα.  

 

Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 

μελών. Ωστόσο, οφείλουν να συμμορφώνονται με αρκετές ελάχιστες απαιτήσεις, όπως να 

αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίου συντονισμού ή να είναι ολοκληρωμένα, να 

επανεξετάζονται ανά εξαετία και να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές θαλάσσιες και 

παράκτιες δραστηριότητες.  

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια περιέχουν χαρτογράφηση των θαλάσσιων υδάτων και 

εντοπίζουν την πραγματική, δυνητική και χρονική κατανομή όλων των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Η πρόταση περιέχει επίσης μη εξαντλητικό κατάλογο των δραστηριοτήτων 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση των σχεδίων αυτών.  

Οι στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών περιλαμβάνουν απογραφή 

των υφιστάμενων μέτρων και καταδεικνύουν την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα. Λαμβάνουν 

επίσης υπόψη έναν μη εξαντλητικό κατάλογο δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε 

παράκτιες περιοχές. 

Κατά τη θέσπιση των εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, τα κράτη μέλη συνεργάζονται 

ειδικότερα με άλλες χώρες, κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συνορεύουν με την ίδια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή και εξασφαλίζουν εγκαίρως τη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων πολιτών.  

 

IV. Θέση της εισηγήτριας 

 

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής. Η ζήτηση για θαλάσσιο χώρο αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο ενώ η χρήση του πραγματοποιείται συχνά άνευ συντονισμού. 

Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. 

Προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη στον θαλάσσιο τομέα, οι καινοτόμες ΜΜΕ 

καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλεια δικαίου ώστε να επενδύσουν σε 

τεχνολογίες του μέλλοντος ή σε δαπανηρά έργα, όπως τα υπεράκτια δίκτυα. Τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της ατζέντας για τη 

Γαλάζια Ανάπτυξη καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου και διευκολύνουν τη συνύπαρξη 

δραστηριοτήτων από διάφορους τομείς. Κατά συνέπεια, η θέσπιση οδηγίας για τον θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό αποτελεί λογική συνέπεια και το επόμενο βήμα μετά τη χάραξη της 

ΟΘΠ το 2007 και την υιοθέτηση της ατζέντας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη το 2012.  

 

Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες δραστηριότητες συχνά πραγματοποιούνται σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές. Ως εκ τούτου, για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό των εν λόγω 
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δραστηριοτήτων θα πρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα. 

Δεδομένου ότι υφίσταται επίσης υψηλό επίπεδο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των θαλάσσιων 

και των παράκτιων περιοχών, είναι απαραίτητο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών να εκληφθούν ως συμπληρωματικά 

εργαλεία. 

 

Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της εν λόγω οδηγίας-

πλαισίου με την αρχής της επικουρικότητας και να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η ακτογραμμή είναι μια περιοχή με 

ποικίλα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών 

προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Ως εκ τούτου, η οδηγία-πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την 

απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ενεργούν αποτελεσματικά με γνώμονα διάφορους κοινούς 

στόχους. Η εν λόγω οδηγία δεν θα πρέπει ούτε να εμποδίζει την ανάπτυξη θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων ούτε να παρεμβαίνει σε αποδοτικές επίσημες και άτυπες πρακτικές της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.  

 

Η εισηγήτρια στηρίζει ενεργά τη θέσπιση ενός διαδικαστικού πλαισίου με στόχο την επίτευξη 

συνεκτικού και συντονισμένου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, θα επιθυμούσε 

να τονίσει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και 

με τρίτες χώρες. Οι θαλάσσιες λεκάνες, τα θαλάσσια ύδατα και τα οικοσυστήματα δεν 

γνωρίζουν σύνορα και, συνεπώς, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η διαχείρισή τους πρέπει 

να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 

 

Η ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής ενός πλαισίου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί, αφενός, 

απόδειξη της επιτυχίας της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η οποία θεσπίστηκε μόλις 

πριν από λίγα έτη, και, αφετέρου, κρίσιμης σημασίας βήμα για τη διασφάλιση της 

αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της εν λόγω πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών και την προώθηση μιας μακροχρόνιας γαλάζιας 

ανάπτυξης στον θαλάσσιο τομέα.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mario Pirillo 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ανάπτυξη μιας «γαλάζιας οικονομίας» στην Ευρώπη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων 

της θάλασσας και της ναυτιλίας αποτελεί σημαντικό μέρος του στόχου της Ένωσης να 

καταστεί μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία έως το 2020. 

Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου ώστε να 

διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και η διαφύλαξη των παράκτιων και θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές, μέσω της αντιμετώπισης της πίεσης που 

υφίστανται οι θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης τους και των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των επικίνδυνων φυσικών καταστροφών και της 

διάβρωσης. 

 

Κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και την αειφόρο χρήση των παράκτιων και 

θαλάσσιων πόρων μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή 

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα ύδατα της ΕΕ και της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών των κρατών μελών, αξιοποιώντας όλες τις πολιτικές της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αντίκτυπο στις ακτές, στις 

θάλασσες και στους ωκεανούς. 

 

Η πρόταση έχει ως στόχο να καθορίσει ένα πλαίσιο που θα προβλέπει μια συστηματική, 

συντονισμένη, χωρίς αποκλεισμούς και διασυνοριακή προσέγγιση της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας διακυβέρνησης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και το διεθνές 

δίκαιο. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών αποσκοπούν στον αντικατοπτρισμό, στην ολοκλήρωση και στη 

διασύνδεση των στόχων που καθορίζονται από τις εθνικές ή περιφερειακές τομεακές 
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πολιτικές, ώστε να προσδιοριστούν τα στάδια για την πρόληψη ή την άμβλυνση των 

συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων τομέων, και στο να συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης σε συναφείς θαλάσσιες και παράκτιες πολιτικές. Η πρόταση απαιτεί τη 

λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να επιδιωχθεί η συνοχή της διαχείρισης στις διάφορες 

θαλάσσιες λεκάνες, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας στην ίδια θαλάσσια περιοχή και 

στη συναφή παράκτια ζώνη. 

 

Ο συντάκτης συμμερίζεται και υποστηρίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της πρότασης 

της Επιτροπής και θεωρεί ότι συνιστούν σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας μιας «γαλάζιας οικονομίας» για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 

θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων εδαφών. Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν ως στόχο 

να βελτιώσουν ορισμένες πτυχές της πρότασης και, ιδίως, να διασαφηνίσουν και να 

ενισχύσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, της διατήρησης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος όπως επίσης και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των πόρων, είναι για παράδειγμα σημαντικό 

για τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη στα σχέδιά τους όχι μόνο την εξόρυξη φυσικού αερίου 

(που θα πρέπει να περιλαμβάνει και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο) και ενέργειας, αλλά και 

τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης. Επιπλέον, ο συντάκτης θεωρεί απαραίτητη την 

ορθή, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των παράκτιων ιζημάτων, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι δυσχερείς και ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις που οφείλονται στην 

κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και τις θαλάσσιες εισροές. 

 

Απαιτείται επίσης η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού από τα πρώτα στάδια 

της εκπόνησης των επιλογών σχεδιασμού για να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, συγκρούσεις 

που αφορούν τη χρήση των φυσικών πόρων.  Τέλος, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί με 

μεγαλύτερη ακρίβεια ότι οι διατάξεις της οδηγίας πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με την 

ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 

στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, για 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, για την 
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δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση προγραμματισμού και 

διαχείρισης. 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 

δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, της 

βιοποικιλότητας και του τουρισμού και 

για εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, 

καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις επί των 

παράκτιων πόρων απαιτούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση 

προγραμματισμού και διαχείρισης. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς 

ναυτικού δικαίου. 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

πράξεις των κρατών μελών, της Ένωσης, 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας  

(UNCLOS) και του διεθνούς ναυτικού 

δικαίου. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 
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αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες. 

αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αιτιολόγηση 

Στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διατηρούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα της 

πολεοδομίας και της χωροταξίας. Ωστόσο, κάθε χωροταξικό σχέδιο και στρατηγική για τη 

διαχείριση πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται κατά συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ.  

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 

θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 

σε σημαντικές πιέσεις. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι 

φυσικών καταστροφών και η δυναμική των 

ακτογραμμών που μπορεί να 

παρουσιάζουν διάβρωση ή να έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αυτές προσχώσεις, 

μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 

καθώς και στα παράκτια και θαλάσσια 

οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση 

της περιβαλλοντικής κατάστασης, σε 

απώλεια της βιοποικιλότητας και σε 

υποβάθμιση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών. Θα πρέπει να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές πιέσεις 

στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 

θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 

σε σημαντικές πιέσεις. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι 

φυσικών καταστροφών και η δυναμική των 

ακτογραμμών που μπορεί να 

παρουσιάζουν διάβρωση ή να έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αυτές προσχώσεις, 

μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 

καθώς και στα παράκτια και θαλάσσια 

οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση 

της περιβαλλοντικής κατάστασης, σε 

απώλεια της βιοποικιλότητας και σε 

υποβάθμιση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές πιέσεις 

στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
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ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή παράκτια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα και οι 

πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται με 

αυτά, εφόσον ενταχθούν σε αποφάσεις 

προγραμματισμού, μπορεί να επιφέρουν 

σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 

παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και τον 

τουρισμό, τον μετριασμό των συνεπειών 

της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τον 

έλεγχο της δυναμικής των ακτογραμμών 

και την πρόληψη των καταστροφών. 

ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή παράκτια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα και οι 

πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται με 

αυτά, εφόσον ενταχθούν σε αποφάσεις 

προγραμματισμού, μπορεί να επιφέρουν 

σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 

παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και τον 

τουρισμό, τον μετριασμό των συνεπειών 

της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τον 

έλεγχο της δυναμικής των ακτογραμμών 

και την πρόληψη των καταστροφών. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 

ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 

διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 

με την επίτευξη της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 

ικανότητα των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 

ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 

την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 

και από τις μελλοντικές γενεές. 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, έχοντας υπόψη 

την αρχή της επικουρικότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 

προφύλαξης και της προληπτικής 

δράσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 191 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική 

πίεση που ασκείται από όλες τις θαλάσσιες 

και παράκτιες δραστηριότητες διατηρείται 

σε επίπεδα που είναι συμβατά με την 

επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης και της διατήρησης των 

φυσικών πόρων, και ότι η ικανότητα των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων να 

ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς 

μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο 

χρήση των θαλάσσιων αγαθών και 

υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις 
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μελλοντικές γενεές. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισμών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της στρατηγικής 

βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2020, του 

χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, 

της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

καθώς και, ενδεχομένως, της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισμών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 

περί της διατηρήσεως των αγρίων 
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περιλαμβανομένων των θαλάσσιων 

λεκανών και των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών. 

πτηνών, της στρατηγικής βιοποικιλότητας 

της ΕΕ για το 2020, του χάρτη πορείας 

προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους της, της 

στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή καθώς και, 

ενδεχομένως, της περιφερειακής πολιτικής 

της ΕΕ, περιλαμβανομένων των 

θαλάσσιων λεκανών και των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 

των προβλημάτων, τη συλλογή 

πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 

αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής και να 

βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να 

αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που 

προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 

μελλοντική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής. 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 

των προβλημάτων, τη συλλογή 

πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 

αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής και να 

βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνώσεις, καθώς και να 

συμβαδίζουν με τις πολιτικές και τις 

αρχές της ΕΕ, ιδιαίτερα δε με την αρχή 

της προφύλαξης. Πρέπει να αξιοποιούνται 

πλήρως οι μηχανισμοί που προβλέπονται 

στην υφιστάμενη ή στη μελλοντική 

νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 

απόφασης 2010/477/ΕΕ σχετικά με τα 

κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα για 

την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 

μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 

περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον 

να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 

διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη 

χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 

εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 

θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή. 

(19) Σκοπός του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού είναι να εντοπίσει και να 

διαχειρισθεί χωροταξικές χρήσεις και τις 

συγκρούσεις που αυτές μπορεί να 

επιφέρουν στις θαλάσσιες περιοχές καθώς 

και να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 

των θαλάσσιων και παράκτιων 

δραστηριοτήτων. Για την 

αποτελεσματική επίτευξη των εν λόγω 

στόχων, τα κράτη μέλη πρέπει 

τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι η 

διαδικασία ή οι διεργασίες σχεδιασμού θα 

έχουν ως στόχο την επίτευξη μιας 

βιώσιμης κοινωνικής, περιβαλλοντικής 

και οικονομικής ανάπτυξης και θα 

οδηγήσουν στη χάραξη ενός συνολικού 

χάρτη που θα εντοπίζει τις διαφορετικές 

χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες 

αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική 

αλλαγή. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Προκειμένου να προσαρμοστούν οι 

παράκτιες ζώνες στην κλιματική αλλαγή 

και να καταπολεμηθούν φαινόμενα όπως 

π.χ. η διάβρωση ή οι προσχώσεις, οι 

επικίνδυνες θαλάσσιες εισροές, η 

υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης 

και η απώλεια της βιοποικιλότητας των 

παράκτιων οικοσυστημάτων, καθίσταται 

ιδιαιτέρως σημαντική η ορθή, βιώσιμη 

και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 

των παράκτιων ιζημάτων ώστε να 
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αντιμετωπιστούν οι δυσχερείς και 

ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις.  Οι 

υποθαλάσσιες εναποθέσεις ιζημάτων που 

βρίσκονται στην υφαλοκρηπίδα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 

έλλειψης ιζηματικών πόρων στα 

παράκτια συστήματα. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 

όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 

δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2003/35. 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, τα διάφορα 

επίπεδα οικείων αρχών και το κοινό να 

γνωμοδοτούν επαρκώς, σε κάθε στάδιο της 

εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
διατάξεων σχετικά με τη δημόσια 

διαβούλευση είναι το άρθρο 2 παράγραφος 

2 της οδηγίας 2003/35 και το άρθρο 6 της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών (23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 
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σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 

μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 

διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 

την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 

ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 

χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 

είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 

προβλέπονται σε άλλες σχετικές 

νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 

2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 

οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 

σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 

καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 

έγκρισης, πιστοποίησης και 

προγραμματισμού, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 

ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 

στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 

2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση για το 

θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 

έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 

εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 

διαχείριση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 

884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 

μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 

διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 

την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 

ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 

χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 

είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 

προβλέπονται σε άλλες σχετικές 

νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 

2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 

οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 

σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 

καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 

έγκρισης, πιστοποίησης και 

προγραμματισμού, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 

ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων1, η οποία απαιτεί από τα κράτη 

μέλη την επίτευξη καλού οικολογικού 

δυναμικού, καλής κατάστασης των 

υπόγειων υδάτων και καλής χημικής 

κατάστασης των επιφανειακών υδάτων 

έως το 2015, στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 

στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 

2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση για το 

θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 

έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 

εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 
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απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 

ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 

χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 

μεταφορών. 

διαχείριση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ· την 

οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας2· την οδηγία 

79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 

Απριλίου 1979 σχετικά με τη διατήρηση 

των άγριων πτηνών3· στην απόφαση αριθ. 

884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 

απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 

ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 

χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 

μεταφορών. 

 ____________________ 

 1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1 

 2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. 

 3ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Προκειμένου να υποστηριχθεί 

ευρέως και με συντονισμένο τρόπο η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην 

επικράτεια της Ένωσης, είναι σκόπιμο να 

προβλεφθούν στα υφιστάμενα 

χρηματοπιστωτικά μέσα πόροι για τη 

στήριξη προγραμμάτων επίδειξης και για 

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

πετυχημένων διαδικασιών στρατηγικών 

και σχεδίων διαχείρισης και 

διακυβέρνησης για τα παράκτια εδάφη 
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και τον θαλάσσιο χώρο. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 

και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 

την προστασία της ακτογραμμής, την 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων 

ζωνών και τη διασφάλιση της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, και τη βιώσιμη 

χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων 

πόρων.  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες. 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 

θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 

θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
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μελών για την πολεοδομία και τη 

χωροταξία. 

μελών για τον χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ και στην απόφαση 

2010/477/EΕ της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Στην απόφαση 2010/477/ΕΕ καθορίζονται πιο αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

τον ορισμό και τα κριτήρια της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης». 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 

υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 

δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 

τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων και 

παράκτιων περιφερειών και των 

υποπεριφερειών, τον τομέα υφιστάμενων 

ή προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, 

τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, τις 

επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες,  και 

τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής.  
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – εισαγωγή 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 

οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 

συνύπαρξης και της πρόληψης των 

συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 

τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 

στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 

ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων: 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να στοχεύουν στην προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και 

παράκτιων δραστηριοτήτων 

μακροπρόθεσμα, εφαρμόζοντας μια 

προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα για 

τη διευκόλυνση της συνύπαρξης και της 

συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιζόμενων 

τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 

στα παράκτια ύδατα, αποτρέποντας τις 

μεταξύ τους συγκρούσεις, με την πλήρη 

συμμετοχή των δημοσίων φορέων, και 

έχοντας υπόψη την αρχή της 

επικουρικότητας, να έχουν ως στόχο να 

συμβάλουν, ιδίως: 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(α) στην εκπλήρωση των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην 

εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 

της Ένωσης, στην ενίσχυση της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας και στη συμβολή στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και στην προστασία του 

περιβάλλοντος προωθώντας την ανάπτυξη 

της ανανεώσιμης θαλάσσιας ενέργειας 

και μέσω της ανάπτυξης νέων και 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
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διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση• 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 

θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 

αποτελεσματικών και αποδοτικών ως 

προς το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε 

όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας των λιμένων και της 

ασφάλειας των μεταφορών· 

(β) στη διασφάλιση της βιώσιμης 

ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών έξω 

από τις θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές, στον σεβασμό των ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας των λιμένων και της 

ασφάλειας των μεταφορών και της 

προστασίας των παράκτιων και 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων· 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 

στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 

δραστηριοτήτων· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

εκμετάλλευσης και διαχείρισης των 

αλιευτικών περιοχών και της αειφόρου 

ανάπτυξης του τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας 

και των συναφών δραστηριοτήτων· 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθμισης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος με ένα αντιπροσωπευτικό 

και συνεκτικό δίκτυο προστατευόμενων 

περιοχών, καθώς και τη συνετή, 

προληπτική και ορθολογική χρήση των 

φυσικών πόρων, ιδίως προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών και μείωση 

και αποτροπή των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης 

των παράκτιων περιοχών· 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 

θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή. 

(ε) στην εξασφάλιση ότι οι παράκτιες και 

θαλάσσιες περιοχές θα είναι 

ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής για να 

προστατευθούν οι ευαίσθητες παράκτιες 

περιοχές· 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) στην προστασία, διατήρηση και 

ενίσχυση ανεκτίμητων παράκτιων 

φυσικών πόρων και φυσικών πόρων 
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ρηχών υδάτων, όπως λειμώνες θαλάσσιας 

βλάστησης, δάση φαιοφύκων, αποικίες 

ασβεστούχων θαλάσσιων φυκιών και 

παραθαλάσσια έλη, τα οποία αποτελούν 

οικοσυστήματα που δεσμεύουν και 

αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα, αποφεύγοντας 

τις συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου 

χώρου με υπεράκτιες εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – σημείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εβ) στην ενθάρρυνση της διατήρησης, 

ανάδειξης και προαγωγής της 

πολιτισμικής κληρονομιάς των 

παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα προγράμματα και οι στρατηγικές 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον 

αντίκτυπο των θαλάσσιων και παράκτιων 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα 

οικοσυστήματα και στους θαλάσσιους 

πόρους. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 

ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας· 

(α) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για 

την εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου, 

αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων και 

για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την 

εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου·  

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την 

εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου – 

συμπεριλαμβανομένου και του 

σχιστολιθικού αερίου·  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) τις εγκαταστάσεις και υποδομές 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και 

φυσικού αερίου· 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) τις υποθαλάσσιες εναποθέσεις 

ιζημάτων με στόχο την επιχωμάτωση 

των ακτών·  

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τις περιοχές αλιείας· (ε) τις περιοχές αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας· 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 

εκτροφής· 

(στ) τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας· 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης. (ζ) τους τόπους προστασίας και 

διαφύλαξης της φύσης και των ειδών, το 
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δίκτυο Natura 2000, άλλα ευαίσθητα 

θαλάσσια οικοσυστήματα και τις όμορες 

περιοχές, με βάση την ευρωπαϊκή και 

εθνική νομοθεσία· 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζα) τοποθεσίες και τοπία ιστορικής, 

πολιτισμικής ή αρχαιολογικής σημασίας. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζβ) την απόρριψη των αστικών και 

βιομηχανικών λυμάτων· 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζγ) τους λιμένες. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 

φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη 

ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας·  

(α) τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 

φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη και 

την αποθήκευση ενέργειας και για την 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας· 

 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την ανάπτυξη υποδομής, 

εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, 

λιμένων, θαλάσσιων έργων και άλλων 

δομών, συμπεριλαμβανομένης της 

πράσινης υποδομής· 

(β) την ανάπτυξη υποδομής, 

εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, 

λιμένων, θαλάσσιων έργων, σταθμών 

καθαρισμού υδάτων και άλλων δομών, 

συμπεριλαμβανομένης της πράσινης 

υποδομής· 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) τη βιώσιμη διαχείριση των 

παράκτιων ιζημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων που 

συσσωρεύονται κοντά σε λιμενικές και 

αμυντικές εγκαταστάσεις· 

 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και 

τη διαχείριση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

(ε) την προστασία, τη διατήρηση, την 

αποκατάσταση και τη διαχείριση των 

παράκτιων οικοσυστημάτων, των 

προστατευόμενων υγροτόπων και 

εκβολών ποταμών, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τον μετριασμό και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. 

(στ) τον μετριασμό και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή ιδίως με την 

αύξηση της ανθεκτικότητας των 

οικοσυστημάτων· 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στα) τον θαλάσσιο και παράκτιο 

τουρισμό. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στβ) τη διατήρηση και διαχείριση της 

πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 

δημόσια συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών σε πρώιμο στάδιο 

στην ανάπτυξη των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 

δημόσια συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών, των διαφόρων 

επιπέδων αρχών και των ενδιαφερόμενων 

πολιτών σε πρώιμο στάδιο στην ανάπτυξη 

των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 

σύμφωνα με τις εθνικές τους διατάξεις.  

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 

ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές και οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται ώστε 

να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα υπό 

κατάρτιση σχέδια και τις στρατηγικές και 

θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα 

μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 

ότι οι αρμόδιοι φορείς και τα διάφορα 

επίπεδα αρχών και οι ενδιαφερόμενοι 

πολίτες θα καλούνται ώστε να 

διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα υπό 

κατάρτιση σχέδια και τις στρατηγικές και 

θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα 

μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 

την ανταλλαγή των απαραίτητων 

στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά 

σχέδια και τις στρατηγικές για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 

την επικαιροποίηση και ανταλλαγή των 

απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, μεταξύ άλλων μέσω 

της δημιουργίας κοινής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και στο 

άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ ανάλογα 

με την περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 
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θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδομή. 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδομή και το περιβάλλον. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 

θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 

στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 

λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 

οικεία παράκτια ζώνη. 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό 

δίκαιο και τις συμβάσεις, προβαίνουν σε 

διαβουλεύσεις με την εν λόγω χώρα και 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε να συνεργάζονται και να 

συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους 

σχέδια και τις στρατηγικές τους για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην 

οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή 

υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια 

ζώνη· 
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προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Isabelle Thomas 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στη δήλωση της Λεμεσού του Οκτωβρίου 2012, οι αρμόδιοι για τις θαλάσσιες υποθέσεις 

Ευρωπαίοι Υπουργοί ανέλαβαν την πολιτική δέσμευση να προωθήσουν την ανάπτυξη στον 

θαλάσσιο τομέα σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».  

Ο κανονισμός (ΕE) αριθ. 1255/2011 για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω 

ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής έδωσε τη νομική βάση και το πλαίσιο 

συντονισμού των πολιτικών. Ο κανονισμός αυτός ενισχύθηκε με τη στρατηγική «Γαλάζια 

ανάπτυξη», με την οποία δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής αυτής και 

προσδιορίζεται το πεδίο της, και η οποία πρέπει να αποκτήσει ειδικά εργαλεία για την 

ανάπτυξή της. 

Στην πραγματικότητα, η στρατηγική «Γαλάζια ανάπτυξη» πρέπει να προετοιμάσει την 

ανάπτυξη θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων.  Για να συμβεί αυτό, πρέπει να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για τη στήριξη των νέων δραστηριοτήτων και πρέπει 

να οργανωθεί ο θαλάσσιος χώρος κατά τρόπο ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση. Αυτό δεν 

πρέπει να αποβεί εις βάρος των «παραδοσιακών» δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και η 

ναυτιλία. Δεδομένου ότι η χρήση των παράκτιων ζωνών είναι ήδη αυξημένη, η περαιτέρω 

ανάπτυξη  θα προκαλέσει συγκρούσεις με αντικείμενο τη χρήση του χώρου και 

περιβαλλοντικά προβλήματα στις παράκτιες ζώνες. Οι συγκρούσεις αυτές θα καθιστούν 

απαραίτητη τη διαμεσολάβηση και επομένως είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν εργαλεία για 

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση. Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας 

είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα εργαλεία αυτά για να διευκολυνθεί 

η υλοποίηση της γαλάζιας ανάπτυξης.  
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Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 

και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) παρέχει πρώτιστα 

μεθοδολογική στήριξη στα κράτη μέλη, προκειμένου να διαχειρίζονται και να οργανώνουν 

όσο γίνεται αποτελεσματικότερα τη ταυτόχρονη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών 

για ποικίλους σκοπούς, με τρόπο στρατηγικό, διατομεακό και συντονισμένο. 

Κατ’ αρχάς, η πρόταση οδηγίας επιδιώκει τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων περιοχών και 

των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές. Επιδιώκει επίσης να 

συμπεριληφθούν στους χάρτες αυτούς τυχόν ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, για να 

εξασφαλιστεί η προστασία τους, καθώς και να εντοπιστούν περιοχές με αναπτυξιακές 

δυνατότητες. Ο πιο σημαντικός όμως στόχος της πρότασης  είναι να οργανωθεί η συνύπαρξη 

όλων αυτών των δραστηριοτήτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις για τη 

χρήση του χώρου που ήδη προξενούν σοβαρά προβλήματα. Η συνεργασία, η διακυβέρνηση 

και, συνεπώς, η λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις προτεραιότητες αποτελούν τον πυρήνα της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλάσσιων ζωνών. 

Μάλιστα, ο συνδυασμός του ΘΧΣ και της ΟΔΠΖ διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση της 

ενδιάμεσης ζώνης μεταξύ ξηράς και θάλασσας και διασφαλίζει τη χωροχρονική  συνύπαρξη 

πολλαπλών δραστηριοτήτων εάν το επιτρέπουν το ύψος της υδάτινης στήλης και η 

κινητικότητα των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Η θεώρηση του θαλάσσιου χώρου ως 

αποτελούμενου από χωριστά τμήματα με αποκλειστική χρήση το καθένα, δημιουργεί την 

εντύπωση ότι είναι κορεσμένος Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός καταδεικνύει ότι αυτό 

δεν ισχύει αναγκαστικά και ότι είναι δυνατή η ρύθμιση διαφορετικών δραστηριοτήτων σε ένα 

δεδομένο χώρο.  

Αν και η πρόταση της  Επιτροπής καθορίζει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις δράσεις 

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της  Ένωσης· είναι αδύνατο να διανοηθούμε έναν ΘΧΣ και 

μία ΟΔΠΖ που ως μόνο σκοπό θα είχαν να προγραμματίζουν και να ολοκληρώνουν αυτές τις 

δραστηριότητες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και ο 

αντίκτυπος που ο χωροταξικός σχεδιασμός της ξηράς μπορεί να έχει στον θαλάσσιο χώρο. Τα 

εργαλεία αυτά μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν εντάσσονται σε μια ολιστική 

προσέγγιση, η οποία είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει να προωθήσει η παρούσα πρόταση. Η 

προσέγγιση όμως αυτή οφείλει να συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και να σέβεται 

τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. 

Συνεπώς η απόφαση της Επιτροπής να υποβάλει οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για το 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

φαίνεται να είναι ορθή, επειδή τα εργαλεία αυτά πρέπει να δημιουργηθούν και να 

χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ενώ οι διαδικασίες, τα μέσα 

διακυβέρνησης και οι τρόποι συνεργασίας θα διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 

Τούτο θα εξαρτηθεί από τα διοικητικά συστήματα των επιμέρους κρατών μελών αλλά συχνά 

επίσης από την επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου επιπέδου διακυβέρνησης. Ενδέχεται να 

κριθεί αναγκαίος ο καθορισμός παράκτιων γεωγραφικών υποπεριφερειών κατά τρόπο που να 

αντιστοιχούν σε υφιστάμενες διοικητικές περιοχές.  

Η ευελιξία που προσφέρει μια οδηγία είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι πολλά κράτη 

μέλη διαθέτουν ήδη εργαλεία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρακτικές 
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που εφαρμόζονται ήδη από τα  κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στην πρωτοπορία των 

εξελίξεων στον τομέα αυτό, και να καταστεί σεβαστή η αρχή της οπισθόδρομης 

συμβατότητας. 

Τέλος, το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον τομέα αυτό είναι χρήσιμο επειδή συμβάλλει στην 

προώθηση της ολοκλήρωσης των πολιτικών και διευκολύνει την εφαρμογή εργαλείων 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 

με τρόπο συντονισμένο, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη διασυνοριακή συνεργασία. Σε μια 

περίοδο κατά την οποία η Ένωση προωθεί τη δημιουργία πολλαπλών δικτύων και την 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη θάλασσα, ο θαλάσσιος χώρος πρέπει να 

αποτελεί πεδίο συνεργασίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ειδικότερα, καθώς πολλές 

δραστηριότητες, όπως η αλιεία, είναι από τη φύση τους διασυνοριακές, ο ΘΧΣ και η ΟΔΠΖ 

μπορούν να ασκούνται σωστά, μόνο εάν οι χώρες  έχουν σαφή γνώση των προτεραιοτήτων 

των γειτόνων τους για μια ζώνη την χρήση της οποίας μοιράζονται. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, για 

δραστηριότητες που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση προγραμματισμού και 

διαχείρισης. 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 

ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, εξόρυξη πρώτων 

υλών από το θαλάσσιο βυθό, θαλάσσιες 

μεταφορές, αλιευτικές δραστηριότητες 

και αλιεία μαλακοστράκων, για τη 

διατήρηση των οικοσυστημάτων, τον 

τουρισμό και για εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

οικοσυστημάτων και πόρων, απαιτούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση 

προγραμματισμού και διαχείρισης η οποία 

παρέχει μια μέθοδο για την οργάνωση της 

ταυτόχρονης χρήσης του χώρου αυτού 
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για ποικίλους σκοπούς.  

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού έχει 

αναπτυχθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 

πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών 

και η συμβολή στη λήψη συντονισμένων, 

συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον 

αφορά τις τομεακές πολιτικές της Ένωσης 

που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις 

θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και 

στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 

περιφέρειες και στους θαλάσσιους τομείς, 

μεταξύ άλλων και μέσω στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

(2) Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού έχει 

αναπτυχθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Πρέπει πλέον να προταθούν τα μέσα που 

θα καθιστούν δυνατή την υλοποίηση 

όλων των στόχων της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη 

τους τρεις πυλώνες της αειφόρου 

ανάπτυξης. Στόχος της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής είναι η στήριξη της 

αειφόρου ανάπτυξης των θαλασσών και 

ωκεανών και η συμβολή στη λήψη 

συντονισμένων, συνεπών και διαφανών 

αποφάσεων όσον αφορά τις τομεακές 

πολιτικές της Ένωσης που έχουν επίπτωση 

στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα 

νησιά, στις παράκτιες και στις ιδιαίτερα 

απομακρυσμένες περιφέρειες και στους 

θαλάσσιους τομείς, εστιάζοντας ιδιαίτερα 

την προσοχή στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

ορισμένων θαλασσών. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασμός και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 

μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 

συντονισμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα θα συμβάλει στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και 

στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασμός και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 

μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 

συντονισμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα, στην οποία οι 

άνθρωποι διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής 

σημασίας, θα συμβάλει στην προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων 

και παράκτιων οικονομιών και στη 

βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

 

 

Τροπολογία 4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 

κατάλληλη κατανομή του θαλάσσιου 

χώρου μεταξύ των συναφών χρήσεων και 

η συντονισμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο το 

οποίο να συνίσταται τουλάχιστον στην 

κατάρτιση και στην εφαρμογή από τα 

κράτη μέλη θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. 

(8) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ταυτόχρονη πραγματοποίηση στον ίδιο 

θαλάσσιο χώρο  πολλαπλών και ποικίλων 
συναφών χρήσεων και ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων και η συντονισμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, πρέπει 

να θεσπιστεί ένα πλαίσιο το οποίο να 

συνίσταται τουλάχιστον στην κατάρτιση 

και στην εφαρμογή από τα κράτη μέλη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα επιτρέψουν τον 

καλύτερο συντονισμό των θαλάσσιων και 

των παράκτιων δραστηριοτήτων, που 

μπορεί, ακολούθως, να οδηγήσουν σε 

σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω της 

εξασφάλισης διαφάνειας, 

προβλεψιμότητας και σταθερότητας για 

τους επενδυτές καθώς και στη μείωση του 

κόστους συντονισμού και συναλλαγής. 

(9) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα επιτρέψουν τον 

καλύτερο, απλούστερο και 

αποτελεσματικότερο συντονισμό, 

διασύνδεση και συμβατότητα μεταξύ των 

θαλάσσιων και των παράκτιων 

δραστηριοτήτων, που μπορεί, ακολούθως, 

να οδηγήσουν σε σημαντικά οικονομικά 

οφέλη μέσω της εξασφάλισης ενός 

πλαισίου διαφάνειας, ασφάλειας δικαίου, 

προβλεψιμότητας και σταθερότητας για 

τους επενδυτές καθώς και μέσω του 

περιορισμού της γραφειοκρατίας και της 

μείωσης του κόστους συντονισμού και 

συναλλαγής. 

 

Τροπολογία 6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 a (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Ο συντονισμός των θαλάσσιων και 

των παράκτιων δραστηριοτήτων μέσω 

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 

και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζεται 

στο μέτρο του δυνατού σε μια λογική 

συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού 

δραστηριοτήτων.   

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Από γεωγραφικής άποψης, η έκταση 

των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων 

ζωνών αλληλεπικαλύπτεται στα παράκτια 

και στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών. 

Τα εργαλεία του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών είναι 

συμπληρωματικά, καθώς 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στη 

χαρτογράφηση υφιστάμενων και 

δυνητικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

για τους σκοπούς της χάραξης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων σε θαλάσσια ύδατα 

και στον εντοπισμό μέτρων για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε παράκτιες 

ζώνες. Η από κοινού συνεκτική εφαρμογή 

των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα 

βελτιώσει τη διαχείριση της ενδιάμεσης 

ζώνης μεταξύ ξηράς και θάλασσας. 

(11) Από γεωγραφικής άποψης, η έκταση 

των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων 

ζωνών αλληλεπικαλύπτεται στα παράκτια 

και στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών. 

Τα εργαλεία του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών είναι 

συμπληρωματικά, καθώς 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στη 

χαρτογράφηση των πολλαπλών και 

ποικίλων υφιστάμενων και δυνητικών 

χρήσεων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

για τους σκοπούς της χάραξης 

στρατηγικών θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων σε θαλάσσια ύδατα και στον 

εντοπισμό μέτρων για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση αυτών των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων σε παράκτιες ζώνες. Η 

από κοινού, συνδυασμένη και συνεκτική 

εφαρμογή των στρατηγικών θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα 

βελτιώσει, αφενός, τη διαχείριση της 

ενδιάμεσης ζώνης μεταξύ ξηράς και 

θάλασσας και, αφετέρου, θα συμβάλει 

στον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης 

και της προστασίας των θαλασσών. 

Πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο 

γεωγραφικό πεδίο της παρούσας οδηγίας 

οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 

δεδομένου του ότι η οικονομία τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  τη 

σχέση ξηράς-θάλασσας και από τη 

βελτιστοποιημένη χρήση του θαλάσσιου 

χώρου τους. 

Justification 

Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)  
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Για τη βελτίωση της θαλάσσιας 

διακυβέρνησης και για την πρόληψη των 

συγκρούσεων στο πλαίσιο του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού, πρέπει να 

δημιουργηθεί σώμα ευρωπαίων 

ακτοφυλάκων μέσω ενισχυμένης 

συνεργασίας και συντονισμού στο 

κατάλληλο επίπεδο, μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών που παρέχουν υπηρεσίες 

ακτοφυλακής στην Ένωση, προκειμένου 

να αυξηθεί η ασφάλεια στις θάλασσες και 

στους ωκεανούς, ιδίως χάρη στην 

εφαρμογή του υφιστάμενου δικαίου της 

θάλασσας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 

αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τομεακές δραστηριότητες. 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 

αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 

καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την οργάνωση 

της συνύπαρξης των διαφόρων και 

δυνητικά ανταγωνιστικών τομεακών 

δραστηριοτήτων καθώς και μέτρων για 

τη διασφάλιση της συμβατότητας στον 

θαλάσσιο χώρο, σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να 

βασίζεται στους κείμενους εθνικούς 

κανόνες και μηχανισμούς. Οι στρατηγικές 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται 

στις αρχές και στα στοιχεία που 

καθορίζονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ 

του Συμβουλίου και στην απόφαση 

2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου. 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να 

βασίζονται στους κείμενους εθνικούς 

κανόνες και μηχανισμούς, ώστε οι 

διαδικασίες να αποβούν σαφείς, απλές 

και ταχείες. Οι στρατηγικές για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών πρέπει να βασίζονται στις αρχές και 

στα στοιχεία που καθορίζονται στη 

σύσταση 2002/413/ΕΚ του Συμβουλίου 

και στην απόφαση 2010/631/ΕΕ του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 

θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 

σε σημαντικές πιέσεις. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι 

φυσικών καταστροφών και η δυναμική των 

ακτογραμμών που μπορεί να 

παρουσιάζουν διάβρωση ή να έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αυτές προσχώσεις, 

μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 

καθώς και στα παράκτια και θαλάσσια 

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 

θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 

σε διαφορετικές και σημαντικές πιέσεις. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και 

οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι 

κίνδυνοι φυσικών καταστροφών και η 

δυναμική των ακτογραμμών που μπορεί να 

παρουσιάζουν διάβρωση των ακτών ή να 

έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτές 

προσχώσεις, μπορεί να έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και 

μεγέθυνση, καθώς και στα παράκτια και 
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οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση 

της περιβαλλοντικής κατάστασης, σε 

απώλεια της βιοποικιλότητας και σε 

υποβάθμιση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών. Θα πρέπει να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές πιέσεις 

στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή παράκτια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα και οι 

πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται με 

αυτά, εφόσον ενταχθούν σε αποφάσεις 

προγραμματισμού, μπορεί να επιφέρουν 

σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 

παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και τον 

τουρισμό, τον μετριασμό των συνεπειών 

της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τον 

έλεγχο της δυναμικής των ακτογραμμών 

και την πρόληψη των καταστροφών. 

θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας σε 

υποβάθμιση της περιβαλλοντικής  και 

οικονομικής κατάστασης, σε απώλεια της 

βιοποικιλότητας και σε υποβάθμιση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να 

ληφθούν δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές 

πιέσεις στη δημιουργία θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή 

παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα 

και οι πολλαπλές υπηρεσίες που 

συνδέονται με αυτά, εφόσον ενταχθούν σε 

αποφάσεις προγραμματισμού, μπορεί να 

επιφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 

την παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και 

τον τουρισμό, τον μετριασμό των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή και την ανθεκτικότητα σε 

αυτή, καθώς και τον έλεγχο της δυναμικής 

των ακτογραμμών και την πρόληψη των 

καταστροφών. 

 

 

Τροπολογία 12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Πρέπει να ανταλλάσσονται οι καλές 

πρακτικές όσο αφορά τη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών και το δίκαιο των 

ακτών. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14β) Ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
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να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των περιοχών και των 

υπο-περιοχών, ιδίως δε των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών που, καθώς 

βρίσκονται σε ωκεάνιες περιοχές, δεν 

διαθέτουν ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 

αλλά απύθμενα βάθη σε λίγα μόλις 

ναυτικά μίλια από την ακτή και η αλιεία 

στην οποία επιδίδονται είναι κυρίως 

ειδών των βαθέων υδάτων, γεγονός το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις 

για τη χρήση μεταξύ της 

πατροπαράδοτης δραστηριότητας που 

είναι η αλιεία και των αναδυόμενων και 

πολλά υποσχόμενων δραστηριοτήτων, 

όπως είναι η εξόρυξη πρώτων υλών από 

τον θαλάσσιο βυθό. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 

ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 

διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 

με την επίτευξη της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 

ικανότητα των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 

ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 

την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 

και από τις μελλοντικές γενεές. 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 

την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, η οποία 

προωθεί εξίσου και τους τρεις πυλώνες 

της βιώσιμης ανάπτυξης και στην οποία 

οι άνθρωποι διαδραματίζουν κεντρικό 

ρόλο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

σωρευτική πίεση που ασκείται από όλες τις 

δραστηριότητες διατηρείται σε επίπεδα 

που είναι συμβατά με την επίτευξη της 

καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και 

ότι η ικανότητα των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 

ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 

την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδύσεις 

από τη σημερινή και από τις μελλοντικές 

γενεές και την οικονομική 
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ανταγωνιστικότητα αυτών. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 

δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

μεταξύ τους. Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον 

συντονισμό και την ολοκλήρωση των 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 

δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

μεταξύ τους και αλληλοεξαρτώνται. Αυτή 

η σύνδεση απαιτεί τον συντονισμό, το 

συνδυασμό και την ολοκλήρωση των 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

στόχους. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 

των προβλημάτων, τη συλλογή 

πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 

αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής και να 

βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να 

αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που 

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 

των προβλημάτων, τη συλλογή 

πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 

αποφάσεων, έως την υλοποίηση, την 

παρακολούθηση της εφαρμογής, την 

αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση και να 

βασίζονται στις βέλτιστες και πλέον 

πρόσφατες  διαθέσιμες επιστημονικές 
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προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 

μελλοντική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής. 

γνώσεις. Πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως 

οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην 

υφιστάμενη ή στη μελλοντική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 

μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 

περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον 

να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 

διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη 

χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 

εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 

θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή. 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 

μπορεί να επιφέρουν όσον αφορά τη 

χρήση των θαλάσσιων περιοχών. Για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα κράτη 

μέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν 

ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες 

σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη χάραξη 

ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις 

διαφορετικές χρήσεις και ανθρώπινες 

δραστηριότητες στον θαλάσσιο χώρο, 

υφιστάμενες και μελλοντικές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψιμες 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 

αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της 

(20) Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 

αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της 
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τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και 

συντονίζουν με τις εν λόγω αρχές τα 

σχέδια και τις στρατηγικές τους σύμφωνα 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

εν λόγω κρατών μελών και τρίτων χωρών 

δυνάμει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 

δικαίου. Η αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

με τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει 

ότι έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ορίζουν την αρμόδια 

αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τη συνεργασία με άλλα 

κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. Δεδομένων 

των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή 

υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν 

είναι σκόπιμο να εξεταστεί λεπτομερώς 

στην παρούσα οδηγία η μορφή των εν 

λόγω μηχανισμών συνεργασίας. 

τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και 

συντονίζουν με τις εν λόγω αρχές τα 

σχέδια και τις στρατηγικές τους· η 

διαβούλευση και ο συντονισμός αυτός 

πρέπει να ενθαρρύνονται και να 

υποστηρίζονται από την ΕΕ και να 

ασκούνται σύμφωνα με τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών 

μελών και τρίτων χωρών δυνάμει του 

ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Η 

αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και με τις 

γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει ότι 

έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ορίζουν την αρμόδια 

αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τη συνεργασία με άλλα 

κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. Δεδομένων 

των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή 

υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν 

είναι σκόπιμο να εξεταστεί λεπτομερώς 

στην παρούσα οδηγία η μορφή των εν 

λόγω μηχανισμών συνεργασίας. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Στις παράκτιες ζώνες εφαρμόζεται 

ποικιλία μέτρων βάσει διαφορετικών 

πολιτικών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο 

των μέτρων αυτών και να αναλύσουν την 

ανάγκη για συμπληρωματικές δράσεις, 

όπως είναι οι δράσεις για την πρόληψη της 

διάβρωσης και τη διαχείριση των 

προσχώσεων, για την προσαρμογή στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για 

την καταπολέμηση των παράκτιων και των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, την ανάπτυξη 

(21) Στις παράκτιες ζώνες εφαρμόζεται 

ποικιλία μέτρων βάσει διαφορετικών 

πολιτικών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο 

των μέτρων αυτών και να αναλύσουν την 

ανάγκη για συμπληρωματικές δράσεις, 

όπως είναι οι δράσεις για την πρόληψη της 

διάβρωσης των ακτών και τη διαχείριση 

των προσχώσεων και των 

προσαμμώσεων, για την προσαρμογή στις 

επιπτώσεις και τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής, για την 
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πράσινης υποδομής και την προώθηση της 

πρόληψης των φυσικών καταστροφών. Τα 

μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με 

συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. 

Έτσι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξετάσουν όλες τις παράκτιες 

δραστηριότητες και να αποδώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στις διατομεακές 

αλληλεπιδράσεις καθώς και στις 

αλληλεπιδράσεις ξηράς/θαλάσσης μεταξύ 

αυτών των δραστηριοτήτων. 

καταπολέμηση των παράκτιων και των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, την 

καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των 

φυκών, την ανάπτυξη πράσινης υποδομής 

και την προώθηση της πρόληψης των 

φυσικών καταστροφών. Τα μέτρα αυτά 

πρέπει να εφαρμόζονται με συντονισμένο 

και ολοκληρωμένο τρόπο. Έτσι, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις 

παράκτιες δραστηριότητες και να 

αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 

διατομεακές αλληλεπιδράσεις καθώς και 

στις αλληλεπιδράσεις ξηράς/θαλάσσης 

μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 

όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 

δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35. 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 

παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονομικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. Για να 

εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 

αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να εντάσσονται σε μηχανισμούς 

συνεργασίας σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας για την εκπόνηση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 

όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 

δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Στη διαχείριση της ενδιάμεσης 

ζώνης μεταξύ ξηράς και θάλασσας 

εμπλέκονται διάφορα επίπεδα 

διακυβέρνησης ενώ η φύση και η κλίμακα 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού πρέπει να 

οδηγούν στην ενοποίηση αυτών των 

επιπέδων διακυβέρνησης. Οι αρμόδιες 

αρχές, ανάλογα με τα κράτη μέλη, μπορεί 

να διαφέρουν και να περιλαμβάνουν 

διαφορετικούς φορείς και όργανα 

διακυβέρνησης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 

μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 

διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 

την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 

ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 

χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 

είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 

προβλέπονται σε άλλες σχετικές 

νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 

2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 

οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 

σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 

καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 

μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 

διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 

την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 

ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 

χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 

είναι όσο το δυνατό πιο συνεπή με τα 

χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται σε 

άλλες σχετικές νομοθεσίες, και ιδίως: στην 

οδηγία 2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι 

το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 

σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 

καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 
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έγκρισης, πιστοποίησης και 

προγραμματισμού, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 

ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 

στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 

2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση για το 

θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 

έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 

εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 

διαχείριση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 

884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 

απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 

ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 

χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 

μεταφορών. 

έγκρισης, πιστοποίησης και 

προγραμματισμού, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 

ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 

στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 

2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση για το 

θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 

έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 

εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 

με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 

διαχείριση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 

884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 

απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 

ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 

χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 

μεταφορών. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 

κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 

(25) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 

κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου και των συνακόλουθων 
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να συγκεντρώνουν τα καλύτερα διαθέσιμα 

δεδομένα και πληροφορίες, 

χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα μέσα και 

εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων, όπως 

αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη 

θάλασσα 2020». 

καθυστερήσεων και δαπανών, είναι 

απαραίτητο τα κράτη μέλη να 

συγκεντρώνουν τα καλύτερα και πλέον 

πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα και 

πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τα 

υφιστάμενα μέσα και εργαλεία για τη 

συλλογή δεδομένων, όπως αυτά που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020». 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 

όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων 

και τα επιχειρησιακά στάδια για τη 

δημιουργία, την υλοποίηση και την 

υποβολή εκθέσεων για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 

υποδειγμάτων για την κοινή χρήση 

δεδομένων, θα πρέπει να εκχωρηθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

(27) Για την εκπόνηση των εκθέσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας 

οδηγίας, θα πρέπει να εκχωρηθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 



 

PE516.661v02-00 94/113 RR\1009704EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη των οποίων αποσκοπεί 

η παρούσα οδηγία. Συνεπώς, πρέπει να 

εγκριθεί η συντομότερη δυνατή προθεσμία 

για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

(28) Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη και τη συμπλήρωση 

των οποίων αποσκοπεί η παρούσα οδηγία. 

Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η 

συντομότερη δυνατή προθεσμία για τη 

μεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 

και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 

συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως τις 

στρατηγικές για τη θαλάσσια λεκάνη σε 

επίπεδο Ένωσης και τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές, με 

σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 

κοινωνικοοικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων 

χώρων και της βιώσιμης χρήσης των 

θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων και πόρων. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, η 
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παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 

την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο 

την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5. 

παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση και 

την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες. 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό 

την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα 

κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο 

συμβατό με τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό 

την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια εκτός 

για τη δημιουργία ευρωπαϊκού σώματος 

ακτοφυλάκων. Τα κράτη μέλη ωστόσο 

προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι οι εν 

λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά 

τρόπο συμβατό με τους στόχους της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 

θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 

μελών για την πολεοδομία και τη 

χωροταξία. 

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 

θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 

μελών για την πολεοδομία και τη 

χωροταξία και για τη διαχείριση της 

σχέσης μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων 

ζητημάτων. 

Justification 

Η προσθήκη αυτή διασαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής από την άποψη του χερσαίου χωροταξικού 

σχεδιασμού. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ως «θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασμός»,νοείται το σχέδιο ή τα 

σχέδια που απορρέουν από δημόσια 

διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού της 

χωροχρονικής κατανομής των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις 

θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών στόχων με απώτερο σκοπό 

τον καθορισμό τρόπων αξιοποίησης του 

θαλάσσιου χώρου για διαφορετικές 

θαλάσσιες χρήσεις.  

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ως «στρατηγικές ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», 

νοούνται οι επίσημες και ανεπίσημες 
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πρακτικές ή/και στρατηγικές που 

στοχεύουν στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση όλων των διαδικασιών 

χάραξης πολιτικής που αφορούν τις 

παράκτιες ζώνες, αντιμετωπίζοντας τις 

θαλάσσιες-χερσαίες αλληλεπιδράσεις των 

παράκτιων δραστηριοτήτων με 

συντονισμένο τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των 

παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών. 

Αυτού του είδους οι στρατηγικές 

εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις περί 

διαχείρισης ή ανάπτυξης λαμβάνονται με 

συνεκτικό τρόπο σε όλους τους τομείς. 

Τροπολογία 33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ως «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή» 

νοούνται οι θαλάσσιες περιφέρειες και 

υποπεριφέρειες που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

3. Ως «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή» 

νοούνται οι περιφέρειες που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2008/56/ΕΚ και οι υποπεριφέρειες που  

προκύπτουν από υποδιαιρέσεις στο 

κατάλληλο επίπεδο των περιφερειών 

αυτών, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη 

μέλη να ρυθμίζουν τον προγραμματισμό 

τους με βάση τις διάφορες βαθμίδες σε 

θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο 

διακυβέρνησης. 

Justification 

Πρέπει να ευνοηθεί η δημιουργία υποπεριφερειών που αντιστοιχούν από γεωγραφικής απόψεως 

με τα εθνικά όργανα διακυβέρνησης ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αποφευχθούν 

οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ, εφόσον η περιοχή 

που επηρεάζεται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 

στοιχείο β) της προαναφερόμενης οδηγίας 

περιλαμβάνει τόσο θαλάσσιο όσο και 

χερσαίο χώρο.  

Justification 

Αποσαφήνιση του ορισμού της οδηγίας 2008/56/ΕΚ έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ρύπανση  

από τη ξηρά. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 

εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική ή στρατηγικές για τη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 

προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να 

υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα. 

1. Κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες αρχές, τις ομάδες 

συμφερόντων και τους ενδιαφερόμενους 

πολίτες, θεσπίζει και εφαρμόζει ένα 

θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο ή σχέδια και 

μια ολοκληρωμένη στρατηγική ή 

στρατηγικές για τη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. Τα προαναφερόμενα 

σχέδια δύνανται να υποβάλλονται σε 

χωριστά έγγραφα.  

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 

υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 

δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 

τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

ενσωματώνουν τις ιδιαιτερότητες των 

περιφερειών και των υποπεριφερειών, 

ιδίως δε των εξόχως απόκεντρων  

περιοχών, τον σχετικό τομέα 

δραστηριοτήτων, υφισταμένων και 

μελλοντικών, τα θαλάσσια ύδατα και τις 

παράκτιες ζώνες, την ενδιάμεση ζώνη 

τους και τις δυνητικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 

οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 

συνύπαρξης και της πρόληψης των 

συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 

τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 

στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 

ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων: 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 

οικοσύστημα  η οποία να προωθεί εξίσου 

και τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης 

ανάπτυξης (περιβαλλοντικό, κοινωνικό 

και οικονομικό), να λαμβάνουν υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, και να  

διευκολύνουν τη συνύπαρξη και τη 

συμβατότητα, και να προλαμβάνουν τις 

συγκρούσεις μεταξύ των 
ανταγωνιζόμενων τομέων δραστηριοτήτων 

στα θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα, και 

πρέπει να έχουν ως στόχο να συμβάλουν 

στους ακόλουθους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων, 

εναλλακτικών και ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας, τη διασύνδεση των δικτύων 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 

θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 

αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς 

το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη 

την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας των λιμένων και της 

ασφάλειας των μεταφορών· 

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 

θαλάσσιων μεταφορών, μέσω της 

παροχής αποτελεσματικών και 

αποδοτικών ως προς το κόστος θαλάσσιων 

διαδρομών σε όλη την Ευρώπη, 

συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 

αρτηριών, της προσβασιμότητας των 

λιμένων και της ασφάλειας των 

μεταφορών, μέσω της σύνδεσης των 

νησιωτικών περιοχών και της 

προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ 

ξηράς και θάλασσας· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 

γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και των επενδύσεων στον 

τομέα της αλιείας, είτε μικρής κλίμακας 

είτε βιομηχανικής, και στους τομείς της 
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στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 

δραστηριοτήτων· 
οστρακοκαλλιέργειας και της 
υδατοκαλλιέργειας, και στην προστασία 

των περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις εν λόγω δραστηριότητες  

και που βασίζονται παραδοσιακά σε 

αυτές, προωθώντας την απασχόληση 
στον κλάδο της αλιείας και στους 

συναφείς τομείς· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) στην προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας των 

θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών, της 

προστασίας της ιστορικής και 

πολιτισμικής τους κληρονομιάς και της 

ανάπτυξης βιώσιμων δραστηριοτήτων, 

όπως του τουρισμού, περιορίζοντας τον 

εποχικό χαρακτήρα της δραστηριότητας· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθμισης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και στην 

προστασία και στην ορθολογική, 

ισόρροπη και βιώσιμη χρήση των 

οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθμισης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 

θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή. 

ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 

θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στις 

κλιματικές συνθήκες, προβλέποντας τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις, όπως 

γεωλογικές, μετεωρολογικές, βιολογικές ή 

μετανάστευσης των ειδών, της 

κλιματικής αλλαγής στις περιοχές αυτές.  

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – τοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) καθιστώντας δυνατή τη συνεργασία 

μεταξύ των υπηρεσιών ακτοφυλακής των 

διαφόρων κρατών μελών με την 

προοπτική της δημιουργίας εν καιρώ ενός 

ευρωπαϊκού σώματος ακτοφυλάκων. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίου 

συντονισμού, εφόσον δεν είναι 

ολοκληρωμένα· 

α) να αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίου 

συντονισμού, εφόσον δεν είναι 

ολοκληρωμένα, διασφαλίζοντας τη 

συμμετοχή ομάδων συμφερόντων και 

πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 9· 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) να εκπονούνται σε συνεργασία με 

τους εμπλεκόμενους φορείς, τις αρμόδιες 

αρχές και τους ενδιαφερόμενους πολίτες. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των οικείων τομεακών 

πολιτικών· 

β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών 

των οικείων τομεακών πολιτικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 12, και να 

αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τις δομές και 

τα δίκτυα που πρέπει να δημιουργηθούν ή 

να βελτιωθούν· 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 

τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 

θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των 

συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 

γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων, των μέτρων για την ασφάλεια 

του θαλάσσιου χώρου και των 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα 

θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες 

υπό την κυριαρχία και/ή τη δικαιοδοσία 

τρίτων χωρών της ιδίας θαλάσσιας 

περιοχής ή υποπεριοχής και των συναφών 

παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 
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σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13· αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 

σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει 

να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να 

εντοπίζει την πραγματική και δυνητική 

χωρική και χρονική κατανομή όλων των 

σχετικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων για 

να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5. 

1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

που καθορίζονται στο άρθρο 5, τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει να 

περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση των 

θαλάσσιων υδάτων και της ενδιάμεσης 

ζώνης μεταξύ ξηράς και θάλασσας, η 

οποία να εντοπίζει την πραγματική και 

δυνητική χωρική και χρονική κατανομή 

όλων των σχετικών χρήσεων και 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για να καταστεί αποτελεσματικός και 

πλήρης ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασμός, τα κράτη μέλη πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς 

δραστηριότητες, στο πλαίσιο των δικών 

τους αρμοδιοτήτων. Συνεπώς, τα κράτη 

μέλη προσπαθούν να λαμβάνουν επίσης 

υπόψη τους τις ακόλουθες 

δραστηριότητες, ο κατάλογος των οποίων 

δεν είναι εξαντλητικός: 

 α) εξόρυξη μεταλλευμάτων ή αδρανών 

υλικών· 

 β) καταφύγια προστατευόμενων ειδών· 

 γ) θαλάσσια ιστορική κληρονομιά· 

 δ) τουριστικές τοποθεσίες και  πλαζ·  



 

RR\1009704EL.doc 105/113 PE516.661v02-00 

 EL 

 ε) σκάφη αναψυχής· 

 στ) ζώνες απορρίψεων· 

 ζ) ζώνες που κινδυνεύουν από πλημμύρες· 

 η) κατοικημένες ζώνες και αστικοί 

οικισμοί· 

 θ) τοποθεσίες και υποδομές για την 

εξόρυξη πρώτων υλών από τον θαλάσσιο 

βυθό· 

 ι) τοποθεσίες αποκατάστασης 

ιχθυαποθεμάτων· 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών· γ) τους λιμένες, τις οδούς θαλάσσιων 

μεταφορών και άλλες υποδομές και έργα 

θαλάσσιων μεταφορών· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχεία ε και στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τις περιοχές αλιείας· ε) τις περιοχές αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, 

οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας 

φυκιών, και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

αυτών· 

στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 

εκτροφής· 

 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· δ) την αλιεία, την οστρακοκαλλιέργεια και 

την υδατοκαλλιέργεια· 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για να καταστεί αποτελεσματική και 

πλήρης η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις 

συναφείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο 

των δικών τους αρμοδιοτήτων. Συνεπώς, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη 

τους τις ακόλουθες δραστηριότητες, ο 

κατάλογος των οποίων δεν είναι 

εξαντλητικός: 

 α) ανάπτυξη υποδομών και 

δραστηριοτήτων για σκάφη αναψυχής· 

 β) ζώνες που κινδυνεύουν από 

πλημμύρες· 

 γ) ζώνες βυθοκόρησης και απορρίψεων· 

 δ) τουρισμός, θαλάσσια λουτρά και 

δραστηριότητες αναψυχής· 

 ε) θαλάσσια ιστορική κληρονομιά· 

 στ) τα διάφορα καθήκοντα των εθνικών 

ακτοφυλάκων με την προοπτική της 

δημιουργίας εν καιρώ ενός ευρωπαϊκού 

σώματος ακτοφυλάκων· 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 

δημόσια συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών σε πρώιμο στάδιο 

στην ανάπτυξη των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα για 

διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 

συμφερόντων και του ευρέος κοινού, 

καθόλη τη διαδικασία για την ανάπτυξη 

των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 

ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές και οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται 

ώστε να διατυπώνουν τη γνώμη τους για 

τα υπό κατάρτιση σχέδια και τις 

στρατηγικές και θα έχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσματα μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 

ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές, καθώς 

και οι ενδιαφερόμενες ομάδες 

συμφερόντων και οι ενδιαφερόμενοι 

πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών γνωμοδοτικών 

συμβουλίων, θα ενημερώνονται και θα 

συμμετέχουν έγκαιρα στη διαδικασία 

διαβούλευσης  επί των σχεδίων και 

στρατηγικών και θα έχουν πρόσβαση στα 

αντίστοιχα αποτελέσματα μόλις αυτά είναι 

διαθέσιμα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση μέσων για τις 

δημόσιες διαβουλεύσεις, τα κράτη μέλη 

ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις σε άλλες ενωσιακές 

νομοθετικές πράξεις. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 

την ανταλλαγή των απαραίτητων 

στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά 

σχέδια και τις στρατηγικές για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. 

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 

των καλύτερων και πλέον πρόσφατων 

διαθέσιμων δεδομένων και την ανταλλαγή 

των απαραίτητων στοιχείων για τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και τις 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, με τη 

συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Παρακολούθησης της Αλιείας και άλλων 

περιβαλλοντικών ή μη οργανώσεων που 

ενδέχεται να διαθέτουν σχετικές 

πληροφορίες· 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών που καλύπτει τη θαλάσσια 

περιοχή και/ή υποπεριοχή. 

β) ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών που καλύπτει τη παράκτια 

ζώνη, τη θαλάσσια περιοχή και/ή 

υποπεριοχή. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας, όταν συντάσσουν τα θαλάσσια 

χωροταξικά τους σχέδια και τις 
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θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 

στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 

λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 

οικεία παράκτια ζώνη. 

στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 

λαμβάνουν υπόψη ανάλογα σχέδια και 

στρατηγικές που έχουν εγκριθεί από την 

εν λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 

οικεία παράκτια ζώνη, ούτως ώστε να 

προλαμβάνονται οι διαμάχες, μέσω 

πρωτοβουλιών συνεργασίας που 

ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται 

δεόντως από την ΕΕ. 

 Η Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τον 

διάλογο με τρίτες χώρες ώστε να 

εξασφαλισθεί ευθυγράμμιση μεταξύ των 

ως άνω σχεδίων και στρατηγικών. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 

σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 

σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας το αργότερο δύο έτη 

μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 16 διαγράφεται 

Εκτελεστικές πράξεις  

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 

πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά 

με: 

 

α) επιχειρησιακές προδιαγραφές για τη 

διαχείριση των δεδομένων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 10, υπό τον όρο 

ότι δεν έχουν καθοριστεί από άλλη 

ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία 

2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά με 

– την κοινοχρησία των δεδομένων και τη 

διεπαφή με τις υφιστάμενες διαδικασίες 

διαχείρισης και συλλογής δεδομένων · και 

 

β) τα επιχειρησιακά στάδια για τον 

καθορισμότων θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, και για την υποβολή 

σχετικών εκθέσεων: 

 

– τη συνοχή των υποχρεώσεων υποβολής 

εκθέσεων που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία με τη λοιπή σχετική 

ενωσιακή νομοθεσία· 

 

– τους κύκλους παρακολούθησης και 

αναθεώρησης· 

 

– τις λεπτομέρειες της διασυνοριακής 

συνεργασίας· 

 

– τη δημόσια διαβούλευση.  

2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 2. 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Εκτελεστικές πράξεις 

 1. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, να εγκρίνει 

διατάξεις σχετικές με τα στάδια της 

διαδικασίας εκπόνησης των εκθέσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 15 της 
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παρούσας οδηγίας. 

 2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 

μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 

μηνών από τη θέση σε ισχύ των 

αναγκαίων νομοθετικών κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων για τη 

συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. 

 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Περιφερειακός ή υποπεριφερειακός 

συντονισμός – απαιτείται σύνοψη των 

μηχανισμών που έχουν συσταθεί ώστε να 

εξασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών τα ύδατα των οποίων 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 

εμπίπτουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή 

υποπεριοχή. 

(5) Περιφερειακός ή υποπεριφερειακός 

συντονισμός – απαιτείται σύνοψη των 

μηχανισμών που έχουν συσταθεί ώστε να 

εξασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών τα ύδατα των οποίων 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 

εμπίπτουν στην ίδια παράκτια ζώνη, 

θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή. 
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