
 

 

P7_TA(2013)0588 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών ***I 

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στην 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))1 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

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 

(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 

                                                 
1  Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 

57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0379/2013). 



 

 

του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση προγραμματισμού και 

διαχείρισης. 

θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

της βιοποικιλότητας, την εξόρυξη 

πρώτων υλών, τον τουρισμό και για 

εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καθώς 

και οι πολλαπλές πιέσεις επί των 

παράκτιων πόρων απαιτούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση 

προγραμματισμού και διαχείρισης. 

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. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης (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. 

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. 

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 

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. 

(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 

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. 

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 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 

Ένωση ένα διαφανές και συνεκτικό 

πλαίσιο σχετικά με τα θαλάσσια 



 

 

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. 

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. 

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. 

Τροπολογία  10 

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 

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 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής20, 

(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 

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. 

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 της 29ης Απριλίου 2004 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. 

 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, 30.4.2004, σ. 1. 

22 COM(2011) 244 τελικό. 22 COM(2011)0244. 



 

 

23 COM (2011) 571 τελικό. 23 COM(2011)0571. 

24 COM(2013) XXX. 24 COM(2013)ΧXXX. 

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 

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 

(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 

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 



 

 

μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 

«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής25. 

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)0461. 

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. 

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 

(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 



 

 

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. 

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 

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. 

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». 



 

 

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 

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 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 

πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών με σκοπό την προώθηση της 



 

 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 

και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

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 

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. 

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 

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 

 

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 

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 



 

 

θάλασσα πολιτικών και μέσω της 

συναφούς διεθνούς συνεργασίας. 

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. 

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. 

Ξεχωριστή ψηφοφορία 

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» νοούνται οι 

θαλάσσιες περιφέρειες που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

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 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Γαλλικά 

Υπερπόντια Διαμερίσματα και Εδαφικές 

Ενότητες. 

 

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. 

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 

 

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 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 

συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 

τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια 

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, 

κοινωνικά και περιβαντολλογικά κριτήρια 

στο ίδιο επίπεδο, για να στηρίζουν 

βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση στον 



 

 

και στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να 

έχουν ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων: 

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 

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 

εφαρμόζονται σε αυτούς. 

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. 

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· 

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· 

Τροπολογία  40 

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 

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· 

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. 

Τροπολογία  42 

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. 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: 

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, 

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 

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· 

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 

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 

(ε) την προστασία, τη διατήρηση, την 

αποκατάσταση και τη διαχείριση των 



 

 

οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

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 

 

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. 

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 

διαγράφεται 



 

 

τα υπό κατάρτιση σχέδια και τις 

στρατηγικές και θα έχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσματα μόλις αυτά είναι 

διαθέσιμα. 

Τροπολογία  58 

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. 

διαγράφεται 

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 



 

 

και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 

2007 για τη δημιουργία υποδομής 

χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (INSPIRE)27α. 

 _____________ 

 27α ΕΕ L 108, 25.4.2007, σ. 1. 

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 

συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδομή. 

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 

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. 

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 

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. 

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 

οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή 

υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια 

ζώνη· 

Τροπολογία  87 
 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή 

υποπεριοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες 

αρχές για την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία με 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε 

παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή την 

αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές για την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία με 

τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. 

2. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην 

Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών 

του, από κοινού με τα πληροφοριακά 

στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 

Ι της παρούσας οδηγίας. 

2. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην 

Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών 

του, από κοινού με τα πληροφοριακά 

στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 

Ι της παρούσας οδηγίας. 

3. Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων 

αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς 

φορείς στους οποίους συμμετέχουν, που 

σχετίζονται με την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων 

αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς 

φορείς στους οποίους συμμετέχουν, που 

σχετίζονται με την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. 

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 

Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των 

πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει 

δυνάμει της παραγράφου 1 εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 

Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των 

πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει 

δυνάμει της παραγράφου 1 εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 



 

 

αρχίζει η μεταβολή. αρχίζει η μεταβολή. 

 4a. Σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, κάθε κράτος μέλος 

μπορεί να ορίζει τις αρμόδιες αρχές του 

με βάση τις διάφορες βαθμίδες σε 

θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο 

διακυβέρνησης. 

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. 

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. 

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: 

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 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

 

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 

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: 

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· 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τη δημόσια διαβούλευση. διαγράφεται 

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. 

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 

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. 

2. Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, μετά την έναρξη 

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 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. 

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. 

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. 

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. 

 


