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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία - πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (9388/2007 – C6-0000/2007),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  (COM(2005)0505)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
συνεπώς να εκπονήσει μια θαλάσσια 
στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατά του η 
οποία, αν και θα αφορά συγκεκριμένα τα 
ύδατά του, θα αντανακλά και τις συνολικές 
προοπτικές της αντίστοιχης θαλάσσιας 
περιφέρειας ή υποπεριφέρειας. Κορύφωση 
των θαλάσσιων στρατηγικών θα πρέπει να 
είναι η εκτέλεση προγραμμάτων μέτρων 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής 

(10) Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο τα 
κράτη μέλη τα οποία κατέχουν από 
κοινού μια θαλάσσια περιφέρεια να 
εξασφαλίζουν ότι θα αναπτυχθεί μια 
ενιαία κοινή θαλάσσια στρατηγική ανά 
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια για τα ύδατα 
τα οποία εμπίπτουν στην κυριαρχία τους 
ή στη δικαιοδοσία τους. Κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει συνεπώς να εκπονήσει μια 
θαλάσσια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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περιβαλλοντικής κατάστασης. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα 
όταν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος 
για το θαλάσσιο περιβάλλον ή όταν το 
κόστος θα ήταν δυσανάλογο λαμβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους, εφόσον κάθε 
απόφαση για μη ανάληψη δράσης 
αιτιολογείται δεόντως.

ύδατά του η οποία, αν και θα αφορά 
συγκεκριμένα τα ύδατά του, θα αντανακλά 
και τις συνολικές προοπτικές της 
αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας ή 
υποπεριφέρειας. Κορύφωση των 
θαλάσσιων στρατηγικών επιβάλλεται να 
αποτελεί η εκτέλεση προγραμμάτων 
μέτρων για την επίτευξη ικανοποιητικής 
περιβαλλοντικής κατάστασης.

(Τροπολογία 9 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με την τροπολογία 14 της εισηγήτριας όπου τονίζεται με έμφαση ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανάπτυξη μιας ενιαίας κοινής θαλάσσιας 
στρατηγικής ανά περιφέρεια ή υποπεριφέρεια. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
την πρώτη έκθεση αξιολόγησης για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο 
ετών από την παραλαβή όλων των 
προγραμμάτων μέτρων και, οπωσδήποτε, 
έως το 2021 το αργότερο. Οι μετέπειτα 
εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να 
δημοσιεύονται ανά εξαετία.

(34) Είναι ενδεδειγμένο η Επιτροπή να 
υποβάλει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
εντός δύο ετών από την παραλαβή όλων 
των προγραμμάτων μέτρων και, 
οπωσδήποτε, έως το 2017 το αργότερο. Οι 
εκθέσεις που εν συνεχεία θα συντάσσει η 
Επιτροπή επιβάλλεται να δημοσιεύονται 
ανά εξαετία.

(Τροπολογία 20 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 37

(37) Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας 
και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(37) Η μελλοντική μεταρρύθμιση της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα πρέπει 
να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αλιείας και τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 22 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 4
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Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθιερώνει πλαίσιο 
για την προστασία και τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, την πρόληψη 
της υποβάθμισής του και, όπου είναι 
εφικτό, την αποκατάστασή του στις 
περιοχές όπου έχει θιγεί. 

1. Η παρούσα οδηγία καθιερώνει πλαίσιο 
εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
επιτυγχάνουν καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον, 
το αργότερο έως το έτος 2017, και 
λαμβάνουν μέτρα τα οποία:

Προς τον σκοπό αυτόν θα αναπτυχθούν 
και εφαρμοστούν θαλάσσιες στρατηγικές 
με στόχο να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί 
καλή περιβαλλοντική κατάσταση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 
έτος 2021.

(α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη 
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
ή επιτρέπουν την αποκατάστασή του, 
όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν 
τη λειτουργία και τις διεργασίες της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων·
(β) προλαμβάνουν και εξαφανίζουν 
σταδιακά τη ρύπανση στο θαλάσσιο 
περιβάλλον για να εξασφαλίσουν ότι δεν 
θα υπάρχει επίπτωση ή σημαντικός 
κίνδυνος για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την 
ανθρώπινη υγεία ή τους νόμιμους 
χρήστες της θάλασσας·
(γ) διατηρούν τη χρήση των υπηρεσιών 
και των θαλάσσιων αγαθών και των 
άλλων δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο
περιβάλλον σε επίπεδα τα οποία είναι 
αειφόρα και τα οποία δεν θέτουν σε 
κίνδυνο τους χρήστες και τις 
δραστηριότητες των μελλοντικών γενεών, 
ούτε τη δυνατότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις 
αλλαγές που προκύπτουν από τη φύση και 
από τους ανθρώπους·

2. Οι θαλάσσιες στρατηγικές ακολουθούν, 
για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των 
θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών.
3. Η παρούσα οδηγία συντελεί στη 
συνοχή των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων, και αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στις 
διάφορες πολιτικές, συμφωνίες και 
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νομοθετικά μέτρα που άπτονται του 
θαλασσίου περιβάλλοντος.

(Τροπολογία 85 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1) 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 δικαιώματα βάσει 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, εξαιρουμένων των υδάτων 
των παρακειμένων στις υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης και στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
Εδαφικές Ενότητες. Τα θαλάσσια ύδατα 
στην θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης, στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 
2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνονται μόνο αν 
πρόκειται για στοιχεία απτόμενα της 
προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1) Ως "ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα" 
νοούνται:

- όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα στη θαλάσσια 
πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία 
υπολογίζονται τα χωρικά ύδατα, μέχρι τα 
όρια της περιοχής που καλύπτει η εθνική 
κυριαρχία ή η δικαιοδοσία των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένου του βυθού 
των ως άνω υδάτων και του υπεδάφους 
του· και
- όλα τα παλιρροιακά ύδατα τα 
παρακείμενα με τα κράτη μέλη στη 
χερσαία πλευρά της γραμμής βάσης από 
την οποία υπολογίζεται το εύρος των
χωρικών υδάτων (τα ύδατα που 
βρίσκονται από την πλευρά της ξηράς της 
γραμμής βάσης, δηλαδή προς την 
κατεύθυνση της ακτής), και όλη η ξηρά ή 
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ο θαλάσσιος βυθός που καλύπτεται 
διακεκομμένα ή συνεχώς από τέτοια 
ύδατα·

(Τροπολογία 27 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4) Ως "περιβαλλοντική κατάσταση" νοείται 
η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος 
στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργασίες 
των συστατικών του θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων από κοινού με τους 
φυσικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς 
και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και 
τις φυσικές και χημικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
οφείλονται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε μια περιοχή.

4) Ως "περιβαλλοντική κατάσταση" νοείται 
η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος 
στα εν λόγω θαλάσσια ύδατα, 
λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τη δομή, τη λειτουργία και τις 
διεργασίες που συνθέτουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον·

(β) τα συστατικά, συνθήκες και 
παράγοντες είτε ακουστικούς, 
βιολογικούς, κλιματικούς, γεωγραφικούς, 
γεωλογικούς, φυσικούς είτε 
φυσιογραφικούς, που αλληλεπιδρούν και 
καθορίζουν τη συνθήκη, την 
παραγωγικότητα, την ποιότητα και την 
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
που αναφέρεται στο σημείο (α)·
Τα συστατικά, συνθήκες και παράγοντες 
που αναφέρονται στο σημείο (β) 
περιλαμβάνουν τους παράγοντες που 
προκύπτουν από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το 
γεγονός εάν οι εν λόγω δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται εντός ή εκτός των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων·

(Τροπολογία 27 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)
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Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 5

5) Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 
νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλασσίων υδάτων στην οποία τα ύδατα 
αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και 
δυναμικούς ωκεανούς και θάλασσες που 
είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές 
στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών τους, 
και όπου η χρήση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο 
αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις 
δυνατότητες για χρήσεις και 
δραστηριότητες από τις σημερινές και τις 
μελλοντικές γενεές, ήτοι:

5) Ως "καλή περιβαλλοντική κατάσταση" 
νοείται η κατάσταση του περιβάλλοντος 
όταν:

α) δομή, λειτουργίες και διεργασίες των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, από κοινού 
με τους συνδεδεμένους φυσιογραφικούς, 
γεωγραφικούς και κλιματικούς 
παράγοντες, που επιτρέπουν στα εν λόγω 
οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως 
και να διατηρούν την ανθεκτικότητά 
τους. Τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα 
προστατεύονται, η ανθρωπογενής 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας 
προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά 
στοιχεία λειτουργούν σε ισορροπία,

α) η δομή, η λειτουργία και οι διεργασίες 
των οικοσυστημάτων που αποτελούν το 
θαλάσσιο περιβάλλον επιτρέπουν στα εν 
λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν 
πλήρως, κατά τρόπο αυτοσυντηρούμενο, 
σύμφωνα με τις φυσικές διαδικασίες. Τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα διατηρούν τη 
φυσική αντοχή τους απέναντι σε μια πιο 
εκτεταμένη περιβαλλοντική αλλαγή· και

β) υδρομορφολογικές, φυσικές και 
χημικές ιδιότητες των οικοσυστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων 
εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπινες 
δραστηριότητες στη συγκεκριμένη 
περιοχή, που υποστηρίζουν τα ανωτέρω 
οικοσυστήματα. Οι ανθρωπογενείς 
εναποθέσεις ουσιών και ενέργειας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν 
ρύπανση.

β) όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
εντός και εκτός του εν λόγω τομέα 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης κατά 
τρόπο ο οποίος καθιστά τη συλλογική 
πίεσή τους επί των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων συμβατή με την καλή 
οικολογική κατάσταση. Η χρήση των 
θαλάσσιων υπηρεσιών και αγαθών, και 
άλλων δραστηριοτήτων που ασκούνται 
στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν υπερβαίνει 
τα επίπεδα τα οποία είναι αειφόρα, στο 
πλαίσιο της κατάλληλης γεωγραφικής 
κλίμακας για τη σχετική αξιολόγηση. Το 
δυναμικό για τις χρήσεις και τις 
δραστηριότητες των μελλοντικών γενεών 
στο θαλάσσιο περιβάλλον διατηρείται· και
β α) η βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα προστατεύονται, 
αποφεύγεται η επιδείνωσή τους, είναι 
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δυνατή η ανάκτηση και, στο μέτρο του 
δυνατού, ανασυγκροτούνται η δομή, η 
λειτουργία και οι διεργασίες τους· και
β β) η ρύπανση και η ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον μειώνονται συνεχώς 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι η επίπτωση ή ο 
κίνδυνος για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την 
ανθρώπινη υγεία ή τις νόμιμες χρήσεις 
της θάλασσας έχει ελαχιστοποιηθεί· και 
β γ) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση 
προσδιορίζεται στο επίπεδο της 
θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής 
σύμφωνα με το άρθρο 4, με βάση τα 
γενικά χαρακτηριστικά ποιοτικής 
περιγραφής του Παραρτήματος I. Για τη 
μετάβαση προς καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση εφαρμόζεται μια ευέλικτη 
διαχείριση με βάση την προσέγγιση ανά 
οικοσύστημα.

(Τροπολογία 27 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 9 α (νέα) 1α.

(9α) Ως "θαλάσσιες ζώνες προστασίας" 
νοούνται περιοχές στις οποίες 
περιορίζονται ή απαγορεύονται οι 
δραστηριότητες εκείνες που 
αναγνωρίζεται ότι ασκούν σημαντικές 
πιέσεις και/ή επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Οι θαλάσσιες ζώνες 
προστασίας προσδιορίζονται από τα 
κράτη μέλη κατά την 
προπαρασκευαστική φάση της θαλάσσιας 
στρατηγικής και ανήκουν σε σύστημα 
θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού ο οποίος 
είναι συνεπής σε κοινοτικό, περιφερειακό 
και υποπεριφερειακό επίπεδο, και 
συμφωνεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις στις 
οποίες η Κοινότητα αποτελεί 
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συμβαλλόμενο μέρος.

(Τροπολογία 27 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα) 1α.

2α. Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, τα 
ενεχόμενα κράτη μέλη επιτυγχάνουν καλή 
οικολογική κατάσταση στα ευρωπαϊκά 
θαλάσσια ύδατα εντός κάθε μιας από 
αυτές τις περιφέρειες το αργότερο μέχρι 
το 2017, χάρη στη δημιουργία και την 
εφαρμογή μιας θαλάσσιας στρατηγικής 
για την εν λόγω περιφέρεια σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν ενδεδειγμένες 
μονάδες διαχείρισης στα ευρωπαϊκά 
θαλάσσια ύδατά τους σε σχέση με εκάστη 
θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια. Οι 
μονάδες διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη, 
κατά περίπτωση, υφιστάμενες μονάδες 
διαχείρισης, παρακολούθησης και 
αναφοράς και προσδιορίζονται από τους 
συντονιστές στην οικεία θαλάσσια 
στρατηγική.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τον ορισμό οιασδήποτε 
μονάδας διαχείρισης το αργότερο κατά 
την ημερομηνία που εμφαίνεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 24.

(Τροπολογία 31 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά κάθε 
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή, αναπτύσσει μια θαλάσσια 
στρατηγική των υδάτων του σύμφωνα με 
το σχέδιο δράσης που εκτίθεται στα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2.

1. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν καλό 
περιβαλλοντικό καθεστώς θεσπίζοντας 
και εφαρμόζοντας θαλάσσιες 
στρατηγικές.
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(Τροπολογία 32 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, εντός 
κάθε θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής, 
πραγματοποιείται συντονισμός των 
μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη 
των στόχων της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως των διαφόρων στοιχείων των 
θαλάσσιων στρατηγικών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). 

2. 1. Το κράτος μέλος το οποίο κατέχει 
από κοινού μια θαλάσσια περιφέρεια 
εξασφαλίζει ότι μια ενιαία κοινή θαλάσσια 
στρατηγική θα αναπτυχθεί ανά περιφέρεια 
ή υποπεριφέρεια για τα ύδατα τα οποία 
εμπίπτουν στην κυριαρχία του ή στη 
δικαιοδοσία του εντός αυτής της 
περιφέρειας. Έκαστο κράτος μέλος 
καταστρώνει, όσον αφορά την αντίστοιχη 
θαλάσσια περιφέρεια, θαλάσσια 
στρατηγική για τα ευρωπαϊκά θαλάσσια 
ύδατά του σύμφωνα με το κατωτέρω 
σχέδιο δράσης:

(Τροπολογία 33 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) προετοιμασία: α) προετοιμασία:

i) αρχική αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται 
έως την …*, της περιβαλλοντικής 
κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 8·

i) αρχική αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται 
έως την …*, της περιβαλλοντικής 
κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 8·

ii) καθορισμός, που ολοκληρώνεται έως 
την …*, της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1·

ii) καθορισμός, που ολοκληρώνεται έως 
την …*, της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1·

iii) θέσπιση, έως την …**, σειράς 
περιβαλλοντικών στόχων και συναφών 
δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1·

iii) θέσπιση, έως την …**, σειράς 
περιβαλλοντικών στόχων και συναφών 
δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1·

iv) θέσπιση και εφαρμογή, έως την ….***, 
εκτός αν η αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία 
ορίζει άλλως, προγράμματος 

iv) θέσπιση και εφαρμογή, έως την ….**, 
εκτός αν η αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία 
ορίζει άλλως, προγράμματος 
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παρακολούθησης για τη συνεχή 
αξιολόγηση και την τακτική 
αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 1.

_______________
* 4 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 5 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

***6 έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

παρακολούθησης για τη συνεχή 
αξιολόγηση και την τακτική 
αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 1.

_______________
* 2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

(Τροπολογία 34 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) πρόγραμμα μέτρων: β) πρόγραμμα μέτρων:

i)κατάρτιση, το αργότερο έως το 2016, 
προγράμματος μέτρων με στόχο την 
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης ή διατήρησής της σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3·

i) κατάρτιση, το αργότερο έως το 2012, 
προγράμματος μέτρων με στόχο την 
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφοι 1, 2 και 3·

ii) έναρξη λειτουργίας του προγράμματος 
που προβλέπεται στο στοιχείο (i) το 
αργότερο έως το 2018 σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 7.

ii) έναρξη λειτουργίας του προγράμματος 
που προβλέπεται στο στοιχείο (i) το 
αργότερο έως το 2014 σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 7.

(Τροπολογία 35 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα) 1α.

2β. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα τα οποία 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 όσον 
αφορά τα άρθρα 10, 8 , 9, 10 και 13 θα 
αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν σε 
συμφωνία με το άρθρο 6 και κατά τρόπο 
ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα μια απλή 
κοινή θαλάσσια στρατηγική ανά 
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περιφέρεια, καθώς και κοινή αναφορά 
σχετικά με τα συστατικά που 
καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα.
Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, το κράτος 
μέλος ή η αρμόδια αρχή ανακοινώνει,
εντός προθεσμίας 3 μηνών, την έκθεση 
που έχει εκπονηθεί στην Επιτροπή και τα 
ενεχόμενα κράτη μέλη.

(Τροπολογία 37 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 15
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5α
Θαλάσσιες ζώνες προστασίας

1. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν στις στρατηγικές τους μέτρα 
προστασίας του χώρου ανά περιφέρεια 
και υποπεριφέρεια που αποκαλούνται 
"θαλάσσιες ζώνες προστασίας".
Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, 
στο πλαίσιο των περιφερειακών και 
υποπεριφερειακών στρατηγικών τους, 
μέτρα για τη δημιουργία κλειστών 
θαλασσίων βιοτόπων, με στόχο την 
προστασία και τη διατήρηση των πλέον 
ευαίσθητων θαλασσίων οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.
2. 2. Το κράτος μέλος που θεσπίζει 
πρόγραμμα μέτρων συμπεριλαμβάνει 
μεταξύ των μέτρων του προγράμματός 
του τη χρήση χωρικών μέτρων 
προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας αλλά 
όχι περιορίζοντας τη χρήση ειδικών 
περιοχών διατήρησης σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικότοπους , τη χρήση 
ειδικών μέτρων προστασίας σύμφωνα με 
την οδηγία για τα άγρια πτηνά,  καθώς 
και θαλάσσιες ζώνες προστασίας όπως 
συμφωνήθηκε στην Απόφαση VΙΙ/5 της 
Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών 
στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, 
καθώς και των άλλων διεθνών ή 
περιφερειακών συμφωνιών τις οποίες έχει 
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προσυπογράψει η Κοινότητα.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτές 
οι περιοχές συμβάλλουν σε ένα συνεκτικό 
και αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων 
ζωνών προστασίας το αργότερο έως το 
2012, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές 
ικανοποιητικού μεγέθους οι οποίες 
απολαύουν πλήρους προστασίας από 
όλους τους εξαγωγικούς χρήστες, για να 
προστατεύονται, μεταξύ άλλων, η 
ωοτοκία, ο θηλασμός και τα εδάφη 
διατροφής και για να διατηρείται ή να 
ανακτάται η ακεραιότητα, η δομή και η 
λειτουργία των οικοσυστημάτων.
4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα ή 
περισσότερα μητρώα για τις εν λόγω 
θαλάσσιες ζώνες προστασίες οι οποίες θα 
πρέπει να οριστικοποιηθούν το 
αργότερο…*.
5. Το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση 
στις πληροφορίες που περιέχονται στο ή 
στα εν λόγω μητρώα.
6. Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή 
υποπεριφέρεια το ή τα μητρώα των 
ζωνών θαλάσσιας προστασίας θα πρέπει 
να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται.
______________
* 3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 39 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα διεθνή πλαίσια, όπως τους 
μηχανισμούς και τις δομές των 
περιφερειακών συμβάσεων για τη 
θάλασσα, καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια εντός εκάστης θαλάσσιας 
περιοχής ή υποπεριοχής για να 
συντονίζουν τις ενέργειές των με τρίτες 

2. Για να χαραχθεί και εφαρμοσθεί μια 
στρατηγική για θαλάσσιο περιβάλλον, τα 
κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα διεθνή πλαίσια, όπως τους 
μηχανισμούς και τις δομές των 
περιφερειακών συμβάσεων για τη 
θάλασσα, καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια εντός εκάστης θαλάσσιας 
περιοχής ή υποπεριοχής για να 
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χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία σε ύδατα της ιδίας 
θαλασσίας περιοχής ή υποπεριοχής. 

συντονίζουν τις ενέργειές τους με:

α) τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία σε θαλάσσιες ζώνες στην 
οικεία θαλάσσια περιφέρεια·
β) τρίτες χώρες των οποίων σκάφη υπό 
εθνική σημαία ασκούν δραστηριότητες 
στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια· και

γ) τρίτες χώρες που είναι ηπειρωτικές 
αλλά έχουν στα εδάφη τους 
συγκεντρωμένες ή διασκορπισμένες 
πηγές ρύπανσης η οποία μεταφέρεται 
στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια μέσω 
ποταμών ή της ατμόσφαιρας.

(Τροπολογία 42 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες ηπειρωτικών χωρών και χωρών που διακινούν σκάφη εντός των υδάτων 
ενός κράτους μέλους έχουν, ενδεχομένως, σημαντικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική 
κατάσταση των εν λόγω υδάτων λόγω της ρύπανσης που προκαλείται τόσο από την ξηρά όσο 
και από τα σκάφη. Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν "όπου είναι πρακτικό και 
ενδεδειγμένο" διεθνείς φορείς για τον αμοιβαίο συντονισμό.

Τροπολογία 17
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα) 1α.

2α. Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια, τα 
κράτη μέλη προετοιμάζουν την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλοντας προσπάθειες 
μέσω του συντονισμού που καθορίζεται 
βάσει των άρθρων 5 και 6, να 
εξασφαλίσουν ότι:

α) οι μέθοδοι τους αξιολόγησης είναι 
συνεκτικές μεταξύ των κρατών μελών 
που ανήκουν στην ίδια θαλάσσια 
περιφέρεια 
β) οι διασυνοριακές επιπτώσεις και τα 
διασυνοριακά χαρακτηριστικά 
λαμβάνονται υπόψη·
γ) οι απόψεις των κρατών μελών που 
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ανήκουν στην ίδια θαλάσσια περιφέρεια 
λαμβάνονται επίσης υπόψη.

(Τροπολογία 51 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 18
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Συναρτήσει της αρχικής αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, τα 
κράτη μέλη, σε κάθε σχετική θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή, αποφασίζουν , για 
τα θαλάσσια ύδατα, μια δέσμη 
χαρακτηριστικών της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης, βάσει των 
γενικών χαρακτηριστικών ποιοτικής 
περιγραφής που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I, καθώς και των κριτηρίων 
και των μεθοδολογικών προτύπων της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

1. Συναρτήσει της αρχικής αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, τα 
κράτη μέλη, σε κάθε σχετική θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή, αποφασίζουν , για 
τα θαλάσσια ύδατα, μια δέσμη 
χαρακτηριστικών της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης, βάσει των 
γενικών χαρακτηριστικών ποιοτικής 
περιγραφής  και των χαρακτηριστικών, 
των πιέσεων και αντίκτυπων που 
αναφέρονται στα Παραρτήματα I και ΙΙΙ.

(Τροπολογία 53 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 19
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά 
πρότυπα προσδιορισμού της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης, τα οποία 
προορίζονται να τροποποιήσουν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωση αυτής, 
καθορίζονται, βάσει των Παραρτημάτων 
I και ΙΙΙ, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 3 , έως την …* 
ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να 
καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ 
θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον 
αφορά την έκταση στην οποία έχει 
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση. Προτού προτείνει τα εν λόγω 
κριτήρια και πρότυπα η Επιτροπή ζητά 
τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 

διαγράφεται
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περιφερειακών συμβάσεων για τις 
θάλασσες.
______________
*2 έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 54 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 20
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Βάσει της αρχικής αξιολόγησης κατ’ 
άρθρο 8 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή, αναλυτική δέσμη 
περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για 
τα θαλάσσια ύδατά τους για τον 
προσανατολισμό της προόδου προς μια 
καλή κατάσταση στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ενδεικτικό κατάλογο χαρακτηριστικών του 
Παραρτήματος ΙV.

1. 1. Βάσει της αρχικής εκτίμησης η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
από κοινού για εκάστη των θαλάσσιων 
περιφερειών ενιαία αναλυτική δέσμη 
περιβαλλοντικών στόχων, με σκοπό να 
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση, το αργότερο το 2017, και 
συναφών δεικτών για όλα τα ευρωπαϊκά 
θαλάσσια ύδατά τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τον μη εξαντλητικό κατάλογο 
χαρακτηριστικών του παραρτήματος III.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω στόχων 
και δεικτών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των 
υφιστάμενων σε εθνικό, κοινοτικό ή 
διεθνές επίπεδο αντίστοιχων 
περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά τα 
εν λόγω ύδατα, μεριμνώντας ώστε οι 
στόχοι να συμβαδίζουν προς αλλήλους.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω 
περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη 
συνεχιζόμενη εφαρμογή των ήδη 
υφιστάμενων περιβαλλοντικών στόχων 
που έχουν ορισθεί σε εθνικό, κοινοτικό ή 
διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα εν λόγω 
ύδατα, και διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις και τα σχετικά διασυνοριακά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

(Τροπολογία 55 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με την έννοια της θέσπισης μιας ενιαίας θαλάσσιας στρατηγικής 
ανά θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, η οποία έχει εισαχθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.  Σκοπεύει στο να εξασφαλισθεί η έγκριση ενός μόνο συνόλου 
περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για κάθε θαλάσσια περιφέρεια και υποπεριφέρεια. Στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ακόμα περισσότερο και από το χερσαίο περιβάλλον, οι διασυνοριακές 
επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα) 1α.

1α. Για κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή 
υποπεριφέρεια, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν πρόγραμμα 
παρακολούθησης σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες που ορίζει η παράγραφος1, 
μεριμνούν δε, χάριν συντονισμού, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι:
α) οι μέθοδοι παρακολούθησης 
χαρακτηρίζονται από συνοχή μεταξύ των 
κρατών μελών και βασίζονται σε σαφώς 
προσδιορισθέντες κοινούς στόχους·

β) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
διασυνοριακές επιπτώσεις και τα σχετικά 
διασυνοριακά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα.

(Τροπολογία 57 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής των ελέγχων που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων.  Στόχος της είναι να εξασφαλισθεί ότι οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα ληφθούν υπόψη 
στο στάδιο του ελέγχου.

Τροπολογία 22
Άρθρο 12

Γνωστοποιήσεις και τεκμηριωμένη 
ενημέρωση από την Επιτροπή

Γνωστοποιήσεις και αξιολογήσεις από την 
Επιτροπή

Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 
παράγραφος 2 και το άρθρο 11 
παράγραφος 2 για κάθε θαλάσσια περιοχή 
ή υποπεριοχή, η Επιτροπή συμβουλεύει 
κάθε κράτος μέλος αν και κατά πόσο τα 
κοινοποιηθέντα στοιχεία συνιστούν το 
κατάλληλο πλαίσιο προς εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 
παράγραφος 2 και το άρθρο 11 
παράγραφος 2 για κάθε θαλάσσια περιοχή 
ή υποπεριοχή, η Επιτροπή συμβουλεύει 
κάθε κράτος μέλος αν και κατά πόσο τα 
κοινοποιηθέντα στοιχεία συνιστούν το 
κατάλληλο πλαίσιο προς εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.
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Στα πλαίσια των συμβουλών αυτών, η 
Επιτροπή εξετάζει τη συνοχή των πλαισίων 
εντός των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών 
ή υποπεριοχών και ανά την Κοινότητα και 
δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη 
να παράσχουν τις τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και
απαραίτητες.

Κατά τις αξιολογήσεις αυτές, η Επιτροπή 
εξετάζει τη συνοχή των πλαισίων εντός 
των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών ή 
υποπεριοχών και ανά την Κοινότητα και 
δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη 
να παράσχουν τις τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες.

Μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης των προγραμμάτων 
παρακολούθησης που έχουν εκπονηθεί 
δυνάμει του άρθρου 11, η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει το πλαίσιο που 
κοινοποίησε ένα κράτος μέλος στο σύνολό 
του ή εν μέρει αν κρίνει πως δεν 
συμμορφώνεται προς την παρούσα 
οδηγία. Κάθε απόφαση απόρριψης που 
εγκρίνει η Επιτροπή αιτιολογείται.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της του ελέγχου επί των περιφερειακών θαλασσίων 
στρατηγικών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα και το συμβατό στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 23
Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα) 1α.

1α. Τα προγράμματα μέτρων των κρατών 
μελών ενσωματώνουν μέτρα χωρικής 
προστασίας. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χρήση 
ειδικών περιοχών διατήρησης σύμφωνα 
με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, τη χρήση 
ειδικών μέτρων προστασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 79/409/ΕΚ, καθώς και 
θαλάσσιες ζώνες προστασίας όπως 
συμφωνήθηκε στην Απόφαση VΙΙ/5 της 
Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών 
στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, 
καθώς και των άλλων διεθνών ή 
περιφερειακών συμφωνιών τις οποίες έχει 
προσυπογράψει η Κοινότητα.
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Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτές οι 
περιοχές συμβάλλουν σε ένα συνεκτικό 
και αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων 
ζωνών προστασίας το αργότερο έως το 
2012, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές 
ικανοποιητικού μεγέθους για να 
απολαύουν πλήρους προστασίας από 
όλους τους εξαγωγικούς χρήστες, για να 
προστατεύουν, μεταξύ άλλων, την 
ωοτοκία, το θηλασμό και τα εδάφη 
διατροφής και για να διατηρείται ή να 
ανακτάται η ακεραιότητα, η δομή και η 
λειτουργία των οικοσυστημάτων.

(Τροπολογία 62 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 24
Άρθρο 14

Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις
1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη περιοχή 
των θαλάσσιων υδάτων του όπου, λόγω 
οποιουδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στα στοιχεία (α) ως (δ),
είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι με μέτρα τα οποία 
λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ή 
δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός του 
σχετικού χρονοδιαγράμματος, εξαιτίας 
λόγων που αναφέρονται στο σημείο (ε):

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος το οποίο έχει 
εκπονήσει ένα πρόγραμμα μέτρων βάσει 
του άρθρου 13, προσδιορίσει μια 
περίπτωση όπου, λόγω οποιουδήποτε από 
τους κατωτέρω λόγους, είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και 
καλή περιβαλλοντική κατάσταση με μέτρα 
τα οποία λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, οφείλει να προσδιορίσει επακριβώς 
αυτή την περίπτωση στο πρόγραμμα 
μέτρων του και να παράσχει στην 
Επιτροπή τα δικαιολογητικά που είναι 
απαραίτητα για να τεκμηριώσει την 
άποψή του:
α) ο περιβαλλοντικός στόχος δεν είναι 
σημαντικός για το εν λόγω κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα, 
πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ότι 
δεν αφορά το εν λόγω κράτος μέλος·
β) η δυνατότητα να εγκρίνει το ή τα εν 
λόγω μέτρα δεν εμπίπτει αποκλειστικά 
στην εξουσία του εν λόγω κράτους μέλους 
βάσει του κοινοτικού δικαίου·
γ) η εξουσία να εγκρίνει το ή τα εν λόγω 
μέτρα δεν εμπίπτει αποκλειστικά στην 
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εξουσία του εν λόγω κράτους μέλους 
βάσει του διεθνούς δικαίου·

α) ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την 
οποία το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 
είναι υπεύθυνο·

δ) ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την 
οποία το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 
είναι υπεύθυνο, εκ μέρους μιας τρίτης 
χώρας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή 
ενός άλλου διεθνούς οργανισμού·

β) φυσικές αιτίες· ε) φυσικές αιτίες·
γ) ανωτέρα βία· ε α) ανωτέρα βία•

ε β) οι κλιματολογικές αλλαγές·
δ) αλλαγές των χαρακτηριστικών των 
θαλάσσιων υδάτων λόγω δράσεων που 
αναλαμβάνονται για λόγους επιτακτικού 
δημοσίου συμφέροντος που είναι 
σημαντικότεροι από τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, μεταξύ των 
οποίων και τυχόν διασυνοριακές 
επιπτώσεις·

ε γ) αλλαγές των φυσικών 
χαρακτηριστικών των θαλάσσιων υδάτων 
λόγω δράσεων που αναλαμβάνονται για 
επιτακτικούς και πρωταρχικής σημασίας
λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ε) φυσικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν 
την έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης 
των σχετικών θαλάσσιων υδάτων.

Το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί σαφώς 
την εν λόγω περιοχή στο πρόγραμμα 
μέτρων του και παρέχει στην Επιτροπή 
την αιτιολόγηση της άποψής του. Κατά 
την οριοθέτηση , το κράτος μέλος 
εξετάζει τις συνέπειες για τα κράτη μέλη 
στη σχετική περιοχή ή υποπεριοχή.
Ωστόσο, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
τα κατάλληλα ad hoc μέτρα για την 
αδιάλειπτη επιδίωξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, για την 
πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης της 
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που 
θίγονται από αίτια προσδιοριζόμενα στα 
σημεία (β), (γ) ή (δ) και για τον μετριασμό 
των δυσμενών επιπτώσεων στην 
αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων 
κρατών μελών.
2. Στην περίσταση που καλύπτει το 
στοιχείο (δ) της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι αλλαγές να μην 
αποκλείουν οριστικά ή θέτουν σε κίνδυνο 

2. 2. Κάθε κράτος μέλος που επικαλείται 
την αιτία που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, σημείο β), γ), δ), ε), ε α) ή ε β), 
περιλαμβάνει στο πρόγραμμα μέτρων του, 
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την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης στην αντίστοιχη θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή ή στα θαλάσσια 
ύδατα άλλων κρατών μελών.

κατάλληλα μέτρα ad hoc συμβατά με το 
κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, ώστε να 
ελαχιστοποιήσει το μέγεθος στο οποίο η 
καλή φυσιολογική κατάσταση δεν μπορεί 
να επιτευχθεί στα ευρωπαϊκά θαλάσσια 
ύδατα στην αντίστοιχη θαλάσσια 
περιφέρεια.

3. Τα ad hoc μέτρα που αναφέρονται στο 
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 
ενσωματώνονται, στο μέτρο του εφικτού, 
στα προγράμματα μέτρων.

3. Κάθε κράτος μέλος το οποίο 
επικαλείται την αιτία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, σημείο ε γ) 
εξασφαλίζει ώστε οι αλλαγές να μην 
αποκλείουν ή θέτουν σε κίνδυνο οριστικά 
και αμετάκλητα την επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης στην 
αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια.
3α. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται 
την αιτία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, σημείο β), και η Επιτροπή 
δέχεται την ισχύ του εν λόγω σκεπτικού, η 
Επιτροπή παίρνει αμέσως όλα τα 
απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της για να εξασφαλίσει ότι 
ο εν λόγω περιβαλλοντικός στόχος θα 
υλοποιηθεί.

(Τροπολογία 66 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 25
Άρθρο 16

Γνωστοποιήσεις και τεκμηριωμένη 
ενημέρωση από την Επιτροπή

Γνωστοποιήσεις και αξιολογήσεις από την 
Επιτροπή

Βάσει των γνωστοποιήσεων για τα 
προγράμματα μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 6, η Επιτροπή 
ενημερώνει καταλλήλως κάθε κράτος 
μέλος αν και κατά πόσο τα 
γνωστοποιηθέντα προγράμματα συνιστούν 
το κατάλληλο πλαίσιο προς επίτευξη της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά 
την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1.

Βάσει των γνωστοποιήσεων για τα 
προγράμματα μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 6, η Επιτροπή 
ενημερώνει καταλλήλως κάθε κράτος 
μέλος αν και κατά πόσο τα 
γνωστοποιηθέντα προγράμματα συνιστούν 
το κατάλληλο πλαίσιο προς επίτευξη της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

Στα πλαίσια της ανωτέρω ενημέρωσης 
που παρέχει, η Επιτροπή εξετάζει την 

Κατά τις αξιολογήσεις αυτές, η Επιτροπή 
εξετάζει την συνοχή μεταξύ των 
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συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων μέτρων 
ανά την Κοινότητα και δύναται να καλεί τα 
αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν τις 
τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που 
είναι διαθέσιμες και απαραίτητες.

προγραμμάτων μέτρων ανά την Κοινότητα 
και δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη 
μέλη να παράσχουν τις τυχόν 
συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες.

Μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης των προγραμμάτων για 
τη λήψη μέτρων, η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει ένα πρόγραμμα στο σύνολό του 
ή εν μέρει αν κρίνει πως δεν 
συμμορφώνεται προς την παρούσα 
οδηγία. Κάθε απόφαση απόρριψης που 
εγκρίνει η Επιτροπή αιτιολογείται.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της του ελέγχου επί των περιφερειακών θαλασσίων 
στρατηγικών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα και το συμβατό στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 26
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο 
ετών από την παραλαβή όλων των 
προγραμμάτων μέτρων και οπωσδήποτε 
έως το 2021.

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο 
ετών από την παραλαβή όλων των 
προγραμμάτων μέτρων και οπωσδήποτε 
έως το 2017.

(Τροπολογία 69 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 27
Άρθρο 20, παράγραφος 1 α (νέα).

1α. Το αργότερο …* η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση η οποία να εντοπίζει 
την ύπαρξη συγκρούσεων ή 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της 
βελτίωσης της παρούσας οδηγίας και των 
υφισταμένων υποχρεώσεων, δεσμεύσεων 
και πρωτοβουλιών των κρατών μελών ή 
της Κοινότητας στο κοινοτικό ή διεθνές 
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επίπεδο σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά θαλάσσια 
ύδατα.
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 
___________
* 4 έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 70 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Μέσω της τροπολογίας αυτής εξασφαλίζεται ότι , θα εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται οιαδήποτε 
σύγκρουση μεταξύ της βελτίωσης των υφισταμένων κοινοτικών πολιτικών, όπως η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική και η πολιτική για τη διατήρηση της φύσης και ότι θα αυξάνεται κάθε 
συμπληρωματικότητα.

Τροπολογία 28
Άρθρο 20, παράγραφος 2 α (νέα).

2α. Εντός ...*, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση για την κατάσταση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος των υδάτων της Αρκτικής 
που έχουν σημασία για την Κοινότητα 
και, όπου αυτό είναι πρόσφορο θα 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά μέτρα για την 
προστασία τους με στόχο την καθιέρωση 
της Αρκτικής ως προστατευόμενης 
περιοχής, όπως ακριβώς με την 
Ανταρκτική, και για το χαρακτηρισμό της 
ως "φυσικού οικοτόπου αφιερωμένου 
στην ειρήνη και την επιστήμη".
Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα που 
περιλαμβάνουν ύδατα στην Αρκτική 
θέτουν στη διάθεση του Αρκτικού 
Συμβουλίου τα πορίσματα της αρχικής 
αξιολόγησης σχετικά με τα εν λόγω 
ύδατα.
_____________
*2 ετών  μετά την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 71 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η Αρκτική αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα. Οι κίνδυνοι από την υφιστάμενη και μελλοντική 
εκμετάλλευση της περιοχής θα πρέπει να αποτιμηθούν με προσοχή, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη 
τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της από 
περιοχή καλυμμένη με πάγους σε θάλασσα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 21

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία έως τις …* και, εφόσον παρίσταται 
ανάγκη, προτείνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

____________
* 15 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία έως  …* και, εφόσον παρίσταται 
ανάγκη, προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις.

______________
* 10 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

α) να διευκολυνθεί η υλοποίηση της 
καλής οικολογικής κατάστασης στα 
ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εάν αυτό δεν 
έχει επιτευχθεί μέχρι το 2017·

β) να διευκολυνθεί η διατήρηση της 
καλής οικολογικής κατάστασης στα 
ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα εάν αυτό έχει 
επιτευχθεί μέχρι το 2017·

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κυρίως, 
την πρώτη έκθεση αξιολόγησης που 
εκπονείται βάσει του άρθρου 20, 
παράγραφος 1.

(Τροπολογία 73 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 30
Άρθρο 21 α (νέο)

Άρθρο 21α
Κοινοτική χρηματοδότηση
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1.  Δεδομένου του πρωταρχικού 
χαρακτήρα που έχει η θέσπιση θαλάσσιας 
στρατηγικής, η παρούσα οδηγία 
εγγράφεται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό αρχής γενομένης από το 
2007.
2. Τα προγράμματα που εκπονούν τα 
κράτη μέλη συγχρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα.

(Τροπολογία 74 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 31
Άρθρο 23 α (νέο)

Άρθρο 23α
Ύδατα που βρίσκονται πέραν των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ή το Συμβούλιο κατά 
περίπτωση, εγκρίνουν τα κοινοτικά μέτρα 
που έχουν στόχο να βελτιωθεί η 
οικολογική κατάσταση των υδάτων που 
βρίσκονται πέραν των ευρωπαϊκών 
θαλασσίων υδάτων, όταν μια παρόμοια 
βελτίωση είναι δυνατή μέσω του ελέγχου 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Κοινότητας ή των 
κρατών μελών.
Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται βάσει 
προτάσεων που υποβάλλει η Επιτροπή 
πριν από τα ...* σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στη 
συνθήκη.
_________________
*4 έτη  μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 78 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 32
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Άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις τις αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι  ...*. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
αυτών.

______________
* 3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι απαραίτητες για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο μέχρι …*. Κοινοποιούν 
πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων.

______________
* δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 79 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι

Γενικά χαρακτηριστικά ποιοτικής 
περιγραφής που λαμβάνονται υπόψη κατά 

τον προσδιορισμό της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης

(Άρθρο 3 σημείο 5, άρθρο 9 παράγραφοι 
1 και 3 και άρθρο 22)

Συνθήκες όροι που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 9

1) Όλα τα στοιχεία των δικτύων 
θαλάσσιας τροφής, στο βαθμό που είναι 
γνωστά, υπάρχουν σε συνθήκες 
φυσιολογικής αφθονίας και ποικιλίας.

α) βάσει πληροφοριών που δείχνουν την 
υφιστάμενη τάση, η βιολογική 
ποικιλότητα μιας θαλάσσιας περιφέρειας 
διατηρείται (όταν οι τάσεις που 
καταγράφονται είναι σταθερές) και 
αποκαθίσταται (όταν έχουν καταγραφεί 
πτωτικές τάσεις), συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των 
ενδιαιτημάτων και των ειδών, δίδοντας 
ειδική σημασία σε αυτά που είναι τα 
πλέον ευαίσθητα έναντι των επιπτώσεων 
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, λόγω 
ορισμένων οικολογικών 
χαρακτηριστικών: εύθραυστος, 
ευαίσθητος χαρακτήρας, ευαισθησία, 
αργή αύξηση, χαμηλή γονιμότητα, 
μακροζωία, κατάσταση στην περιφέρεια 
του χώρου κατανομής, ασθενές γεννητικό 
ρεύμα, και σαφώς διαχωρισμένοι από 
γενετικής απόψεως υποπληθυσμοί·

2) Η εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών από β) οι πληθυσμοί όλων των έμβιων 
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τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σε 
επίπεδα που δεν αλλοιώνουν δυσμενώς τα 
οικοσυστήματα.

θαλασσίων πόρων έχουν αποκατασταθεί 
και διατηρούνται σε επίπεδα που μπορούν 
να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη 
αφθονία των ειδών και τη διατήρηση της 
πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητάς 
τους, παρουσιάζοντας μια κατανομή του 
πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος 
που δείχνει την καλή υγεία του 
αποθέματος·

3) Οι πληθυσμοί όλων των υφιστάμενων 
υπό εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων και 
οστρακοειδών ευρίσκονται εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων.

γ) η κατανομή και η πληθώρα των ειδών 
που δεν υφίστανται άμεση εκμετάλλευση 
δεν πρέπει να πλήττονται (σημαντικά) 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα·

4) Ελαχιστοποιείται ο ανθρωπογενής 
ευτροφισμός και ιδίως οι δυσμενείς 
επιπτώσεις του.

δ) οι αρνητικές επιπτώσεις των 
πρακτικών αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον έχουν μειωθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στο βυθό και τις παράπλευρες αλιεύσεις 
ειδών και μικρών σε ηλικία ιχθύων·

5) Τα είδη και τα ενδιαιτήματα 
παρουσιάζουν κατανομή, αφθονία και 
ποιότητα σύμφωνη με τις ισχύουσες 
φυσιογραφικές, γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες. Η βιοποικιλότητα 
διατηρείται.

ε) τα επίπεδα του πληθυσμού ιχθύων 
μικρού μεγέθους που χρησιμεύουν ως 
"ζωοτροφή", στο κατώτατο επίπεδο της 
τροφικής αλυσίδας, είναι αειφόρα 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία τους για τα ανεξάρτητα 
σαρκοβόρα ζώα, συμπεριλαμβανομένων 
των ιχθύων που έχουν εμπορική αξία, και 
για την αειφόρο διατήρηση των 
οικοσυστημάτων και των βάσεών 
τροφοδοσίας τους·

6) Η ακεραιότητα του θαλάσσιου βυθού 
είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται οι 
λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

στ) τα ποσοστά συγκέντρωσης 
οικοτοξικών ουσιών ανθρωπογενούς 
προέλευσης, περιλαμβανομένων των 
συνθετικών ουσιών και των χημικών 
προϊόντων που διαταράσσουν την 
ορμονική λειτουργία, πλησιάζουν το 
μηδέν, και δεν μπορούν  να προκαλέσουν 
βλάβες εμμέσως ή αμέσως στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία·

7) Η μόνιμη αλλοίωση των υδρογραφικών 
συνθηκών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα.

ζ) τα ποσοστά συγκέντρωσης 
οικοτοξικών ουσιών φυσικής προέλευσης 
πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα του 
οικοσυστήματος·

8) Οι συγκεντρώσεις των ρυπογόνων 
ουσιών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν 

η) η επίπτωση των οργανικών ρύπων και 
των λιπασμάτων που προέρχονται από 
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προκαλούν αποτελέσματα ρύπανσης. την ακτή ή από την ενδοχώρα, την 
υδροκαλλιέργεια ή από αγωγούς 
αποβλήτων και άλλες εκροές έχει μειωθεί 
κάτω του επιπέδου που θα μπορούσε να 
προσβάλει το περιβάλλον, την ανθρώπινη 
υγεία ή τη νόμιμη χρήση της θάλασσας 
και των ακτών·

9) Οι ρυπογόνες ουσίες σε ψάρια και άλλα 
θαλασσινά για ανθρώπινη κατανάλωση 
δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που 
θεσπίζονται από την κοινοτική νομοθεσία 
ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

θ) ο ευτροφισμός, ο οποίος προκαλείται, 
για παράδειγμα, από εκπομπές στοιχείων 
διατροφής όπως ο φώσφορος και το 
άζωτο, έχει ελαχιστοποιηθεί σε επίπεδο 
που δεν προκαλεί πλέον αρνητικές 
επιπτώσεις, όπως απώλειες στη 
βιοποικιλότητα, υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος, άνθιση επιβλαβούς 
χλωρίδας και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό 
των θαλασσών·

10) Οι ιδιότητες και ποσότητες των 
απορριμμάτων στη θάλασσα δεν 
προκαλούν βλάβη στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.

ι) οι επιπτώσεις στα θαλάσσια και 
παράκτια οικοσυστήματα, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδιαιτήματος 
και των ειδών, που προκύπτουν από την 
εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του 
βυθού, του υπεδάφους ή των μόνιμα 
εγκατεστημένων ειδών έχουν 
ελαχιστοποιηθεί και δεν επιδρούν κατά 
τρόπο αρνητικό στη δομική και 
οικολογική ακεραιότητα των βενθικών 
και συναφών οικοσυστημάτων·

11) Η εισαγωγή ενέργειας, καθώς και 
υποθαλάσσιου θορύβου, δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον.

ια) η ποσότητα των αποβλήτων στα 
θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα 
έχει μειωθεί σε ένα επίπεδο το οποίο 
εξασφαλίζει ότι δεν απειλούν τα είδη και 
τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, την 
ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια και 
την οικονομία των παράκτιων 
κοινοτήτων·

Για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης σε μία 
θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη εξετάζουν κάθε 
ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά 
ποιοτικής περιγραφής που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα 
προκειμένου να προσδιορίσουν τα 

ιβ) οι ελεγχόμενες λειτουργικές 
απορρίψεις από πλατφόρμες και 
πετρελαιαγωγούς και η χρήση ιλύος 
γεωτρήσεων δεν παρουσιάζουν κανένα 
σημαντικό κίνδυνο για το θαλάσσιο 
περιβάλλον και οι τυχαίες απορρίψεις 
αυτών των ουσιών από  εγκαταστάσεις 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου έχουν 
ελαχιστοποιηθεί·
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χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουν 
για τον προσδιορισμό της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης στη 
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή. Όταν ένα κράτος μέλος 
κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμη η 
χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων από 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά, υποβάλλει 
αιτιολόγηση στην Επιτροπή στο πλαίσιο 
της γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 9 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

ιγ) οι λειτουργικές απορρίψεις και οι 
απορρίψεις που προέρχονται από τη 
θαλάσσια κυκλοφορία διέπονται από το 
διεθνές δίκαιο, τις περιφερειακές 
συμβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον ή 
το κοινοτικό δίκαιο και τηρούν τις 
διατάξεις που τις διέπουν με αποτέλεσμα 
να έχει περιορισθεί στο ελάχιστο ο 
κίνδυνος ατυχημάτων· 
ιδ) οι τακτικές απορρίψεις πετρελαίου 
από τις πλατφόρμες και τους 
πετρελαιαγωγούς και η χρήση ιλύος 
γεωτρήσεων που είναι βλαβερές έχουν 
παύσει και οι τυχαίες απορρίψεις αυτών 
των ουσιών έχουν ελαχιστοποιηθεί·
ιε) οι επιβλαβείς λειτουργικές απορρίψεις 
και οι απορρίψεις που προέρχονται από 
τη θαλάσσια κυκλοφορία έχουν 
εξαλειφθεί, και έχει περιορισθεί στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος ατυχημάτων ικανών 
να προκαλέσουν επιβλαβείς απορρίψεις·
ιστ) η ηθελημένη εισαγωγή εξωτικών 
ειδών στο θαλάσσιο και παράκτιο 
περιβάλλον απαγορεύεται, οι τυχαίες 
εισαγωγές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και 
τα υδάτινα έρματα έχουν παύσει να 
υφίστανται ως πιθανή πηγή εισαγωγής. Η 
χρήση νέων ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων των εξωτικών 
ειδών και των γενετικά τροποποιημένων) 
στην υδατοκαλλιέργεια απαγορεύεται 
χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των 
επιπτώσεων·
ιζ) οι επιπτώσεις στα είδη και τα 
θαλάσσια και παράκτια ενδιαιτήματα που 
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προκύπτουν από τις κατασκευές του 
ανθρώπου έχουν μειωθεί στο ελάχιστο 
και δεν επιδρούν αρνητικά στη δομική 
και οικολογική ακεραιότητα των 
βενθικών και συναφών οικοσυστημάτων, 
ούτε στη δυνατότητα των ειδών και των 
θαλάσσιων και παράκτιων ενδιαιτημάτων 
να προσαρμόζουν στους χώρους 
κατανομής τους σε συνάρτηση με τις 
κλιματολογικές μεταβολές·
ιη) η ηχορύπανση που προέρχεται λόγου 
χάριν από τη θαλάσσια κυκλοφορία και 
τον υποβρύχιο ακουστικό εξοπλισμό έχει 
περιορισθεί στο ελάχιστο, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο βίο, την ανθρώπινη υγεία ή 
τη νόμιμη χρήση της θάλασσας και των 
ακτών·
ιθ) η συστηματική/εκούσια απόρριψη 
κάθε υγρού ή αερίου υλικού στις στήλες 
ύδατος απαγορεύθηκε και η απόρριψη 
στερεών υλικών στις στήλες ύδατος 
απαγορεύεται εκτός εάν έχει χορηγηθεί 
άδεια βάσει του διεθνούς δικαίου και έχει 
διεξαχθεί προηγουμένως αξιολόγηση των 
επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985  
σχετικά με την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων επί του περιβάλλοντος* 
καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διεθνείς συμβάσεις·
ιι) η συστηματική/εκούσια απόρριψη 
κάθε υγρού ή αερίου υλικού στο 
βυθό/υπέδαφος έχει απαγορευθεί  και η 
απόρριψη στερεών υλικών στο 
βυθό/υπέδαφος απαγορεύεται εκτός εάν 
έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του διεθνούς 
δικαίου και έχει διεξαχθεί προηγουμένως 
αξιολόγηση των επιπτώσεων επί του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ καθώς και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις•
ικ) σε κάθε περιφέρεια, η αναλογία 
θαλασσίων περιοχών που προστατεύονται 
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από δυνάμει επιζήμιες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, όπως και η ποικιλότητα 
των οικοσυστημάτων που συνιστούν τις 
εν λόγω περιοχές, είναι επαρκείς ώστε να 
συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία 
ενός περιφερειακού και παγκόσμιου 
δικτύου προστατευμένων θαλασσίων 
περιοχών.
_____________
* ΕΕ  L 175 της 5.7.1985, σελ. 40. Οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά 
με την οδηγία 2003/35/ΕΚ.

(Τροπολογίες 80, 81, 82, 91, 92 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ )
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