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ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουνίου 2008
περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το
θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Θέμα
1.
Η παρούσα οδηγία καθιερώνει πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν
καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργό
τερο έως το έτος 2020.
2.
Προς το σκοπό αυτό θα αναπτύσσονται και θα εφαρμόζονται
στρατηγικές για τη θάλασσα, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία:
α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περι
βάλλοντος, προλαμβάνουν την επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι
δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε περιοχές
όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις·
β) προλαμβάνουν και μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλ
λον, με στόχο τη σταδιακή εξαφάνιση της ρύπανσης όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 8, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρ
χουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλό
τητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμι
τές χρήσεις της θάλασσας.
3.
Οι θαλάσσιες στρατηγικές ακολουθούν, για τη διαχείριση των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα,
που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών
παραμένει σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περι
βαλλοντικής κατάστασης και ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις ανθρωπογενείς
αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των
θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές
γενεές.
4.
Η παρούσα οδηγία συντελεί στη συνοχή των περιβαλλοντικών
παραμέτρων, και αποσκοπεί να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους
στις διάφορες πολιτικές, συμφωνίες και νομοθετικά μέτρα που άπτονται
του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τις
συνέπειες στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχο
νται από τρίτες χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.
2.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με απο
κλειστικό 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.
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Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται:
α) τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια
πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία υπολογίζονται τα
χωρικά ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κράτος
μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει δικαιοδοσίας, σύμ
φωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας, εξαιρουμένων των υδάτων των παρακειμένων
στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο παράρ
τημα ΙΙ της συνθήκης και στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερί
σματα και Εδαφικές Ενότητες, και
β) τα παράκτια ύδατα όπως καθορίζονται από την οδηγία
2000/60/ΕΚ, ο πυθμένας και το υπέδαφός του, στο βαθμό που
ιδιαίτερες πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσ
σιου περιβάλλοντος δεν έχουν ήδη ρυθμισθεί από την εν λόγω
οδηγία ή από άλλο κοινοτικό νομοθέτημα.
2. Ως «θαλάσσια περιοχή» νοείται μια θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με
τον ορισμό του άρθρου 4. Οι θαλάσσιες περιοχές και οι υποπεριο
χές τους ορίζονται χάριν ευκολότερης εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας, οριοθετούνται δε με συνεκτίμηση υδρολογικών, ωκεανο
γραφικών και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών.
3. Ως «θαλάσσια στρατηγική» νοείται η στρατηγική που χαράσσεται
και εφαρμόζεται για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υπο
περιοχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
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 θαλάσ
σιων οικοσυστημάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφι
κούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς
παράγοντες, καθώς και τις φυσικές, ηχητικές και χημικές συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπινες
δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκριμένη περιοχή.
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 σημε
ρινές και τις μελλοντικές γενεές, ήτοι:
α) δομή, λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσ
σιων οικοσυστημάτων, από κοινού με τους συνδεδεμένους
φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς
παράγοντες, που επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να
λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους
απέναντι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Τα θαλάσσια
είδη και ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενής υπο
βάθμιση της βιοποικιλότητας προλαμβάνεται και τα διάφορα
βιολογικά στοιχεία λειτουργούν σε ισορροπία·
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β) υδρομορφολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των οικοσυ
στημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εκείνων που
προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στη συγκεκριμένη
περιοχή, που υποστηρίζουν τα ανωτέρω οικοσυστήματα. Οι
ανθρωπογενείς εναποθέσεις ουσιών και ενέργειας, περιλαμβανο
μένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν
ρύπανση.
Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επίπεδο της
θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής σύμφωνα με το άρθρο 4, με
βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής του παραρτήματος
I. Για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής περιβαλλοντικής κατάστα
σης εφαρμόζεται μια ευέλικτη διαχείριση με βάση την προσέγγιση
ανά οικοσύστημα.
6. Ως «κριτήρια» νοούνται διακριτά τεχνικά γνωρίσματα τα οποία
συνδέονται στενώς με χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής.
7. Ως «περιβαλλοντικός στόχος» νοείται η ποιοτική ή ποσοτική
ένδειξη αναφοράς για την επιθυμητή κατάσταση των διαφόρων
συστατικών των θαλάσσιων υδάτων και των πιέσεων και επιδρά
σεων επί των υδάτων αυτών, σε κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή. Περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται
βάσει του άρθρου 10.
8. Ως «ρύπανση» νοείται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενερ
γειών στο θαλάσσιο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρωπίνων δρα
στηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και ο ανθρωπογενής υποθαλάσ
σιος θόρυβος, οι επιπτώσεις του οποίου είναι ή πιθανόν να είναι
αρκούντως επιβλαβείς για τους ζωντανούς οργανισμούς και τα
θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας ιδίως στην απώλεια βιοποικι
λότητας, να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να εμποδίζουν
τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, ο τουρισμός και η
αναψυχή καθώς και άλλες θεμιτές χρήσεις της θάλασσας, να υπο
βαθμίζουν ποιοτικά τη χρήση του θαλάσσιου νερού και να αμαυ
ρώνουν τα θέλγητρά του ή, γενικότερα, να υποβαθμίζουν την αει
φόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών.
9. Ως «περιφερειακή συνεργασία» νοείται η συνεργασία και ο συντο
νισμός δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών μελών και, οσάκις είναι
δυνατόν με τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή
θαλάσσιων στρατηγικών.
10. Ως «Περιφερειακή σύμβαση για τις Θάλασσες» νοείται κάθε τυχόν
διεθνής σύμβαση ή διεθνής συμφωνία με το διευθύνον όργανό της
που έχει συσταθεί με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περι
βάλλοντος των θαλάσσιων περιοχών για τις οποίες γίνεται λόγος
στο άρθρο 4, όπως φέρ’ ειπείν η σύμβαση για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής, η σύμβαση για την προ
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλα
ντικού και η σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλ
λοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου.

Άρθρο 4
Θαλάσσιες περιοχές και υποπεριοχές
1.
Τα κράτη μέλη, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ της
παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν δεόντως υπόψη ότι τα θαλάσσια ύδατα
που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους αποτελούν συστα
τικό στοιχείο των κάτωθι θαλάσσιων περιοχών:
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α) της Βαλτικής Θάλασσας·
β) του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού·
γ) της Μεσογείου Θάλασσας·
δ) της Μαύρης θάλασσας.
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται, για να λάβουν υπόψη τις ιδιομορφίες
κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία
αναφερόμενα σε υποδιαιρέσεις αναλόγου επιπέδου των θαλάσσιων υδά
των της παραγράφου 1, εφόσον η οριοθέτηση ανάλογων υποδιαιρέσεων
συμφωνεί προς τις κατωτέρω θαλάσσιες υποπεριοχές:
α) στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό:
i) στην ευρύτερη Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του
Kattegat και του διαύλου της Μάγχης,
ii) στην Κελτική Θάλασσα,
iii) στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές,
iv) στον Ατλαντικό, στη Μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή,
που ορίζεται από τα θαλάσσια ύδατα που περιβάλλουν τις Αζό
ρες Νήσους και τη Μαδέρα καθώς και τις Κανάριες Νήσους·
β) στη Μεσόγειο Θάλασσα:
i) στη Δυτική Μεσόγειο,
ii) στην Αδριατική,
iii) στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Κεντρική Μεσόγειο,
iv) στο Αιγαίο Πέλαγος - Ανατολική Μεσόγειο.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε υποδιαίρεση εντός
της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 26
παράγραφος 1 αλλά, μπορούν να επανεξετάζουν τις υποδιαιρέσεις
αυτές μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i).

Άρθρο 5
Θαλάσσιες στρατηγικές
1.
Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή, αναπτύσσει μια θαλάσσια στρατηγική των υδά
των του σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που εκτίθεται στα στοιχεία α)
και β) της παραγράφου 2.
2.
Τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια θαλάσσια περιοχή ή υποπε
ριοχή συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, εντός κάθε
θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής, πραγματοποιείται συντονισμός
των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παρού
σας οδηγίας, και ιδίως των διαφόρων στοιχείων των θαλάσσιων στρα
τηγικών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), με στόχο τη συνε
κτικότητά τους σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή
υποπεριοχή, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο δράσης επί του οποίου
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιδιώκουν να επιτύχουν μια κοινή προ
σέγγιση:
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α) Προετοιμασία:
i) αρχική αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου
2012, της περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστη
ριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 8,
ii) καθορισμός, που ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012, της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1,
iii) θέσπιση, έως τις 15 Ιουλίου 2012, σειράς περιβαλλοντικών στό
χων και συναφών δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρα
φος 1,
iv) θέσπιση και εφαρμογή, έως τις 15 Ιουλίου 2014, εκτός αν η
αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία ορίζει άλλως, προγράμματος
παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική
αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρά
γραφος 1.
β) Προγράμματα μέτρων:
i) κατάρτιση, το αργότερο έως το 2015, προγράμματος μέτρων με
στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμ
φωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3,
ii) έναρξη λειτουργίας του προγράμματος που προβλέπεται στο
σημείο i) το αργότερο έως το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 10.
3.
Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν σύνορα εντός της ιδίας θαλάσσιας
περιοχής ή υποπεριοχής που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, όπου
η κατάσταση της θάλασσας είναι κρίσιμη σε βαθμό ώστε να απαιτείται
επείγουσα δράση, θα πρέπει να εκπονούν ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα
με την παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει την επίσπευση της έναρξης
λειτουργίας των προγραμμάτων μέτρων καθώς και, ενδεχομένως,
αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν
θα αποτρέπουν την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης σε κάποια άλλη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή. Στις
περιπτώσεις αυτές:
α) τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμά τους και ενεργούν αναλόγως·
β) η Επιτροπή καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει τα
κράτη μέλη στις ενισχυμένες προσπάθειές τους να βελτιώσουν το
θαλάσσιο περιβάλλον εντάσσοντας την εν λόγω περιοχή σε ένα
πιλοτικό σχέδιο.
Άρθρο 6
Περιφερειακή συνεργασία
1.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός που αναφέρεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη, εφόσον είναι εφικτό και σκό
πιμο, αξιοποιούν τις καθιερωμένες περιφερειακές θεσμικές δομές συνερ
γασίας, μεταξύ των οποίων οι προβλεπόμενες από τις περιφερειακές
συμβάσεις για τις θάλασσες, στις οποίες υπάγεται η συγκεκριμένη
θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.
2.
Με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή στρατηγικών για τη θάλασσα,
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 θαλάσ
σιας περιοχής ή υποπεριοχής για να συντονίζουν τις ενέργειές των με
τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε ύδατα της ιδίας
θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής.

02008L0056 — EL — 07.06.2017 — 001.001 — 7
▼B
Στο εν λόγω πλαίσιο, τα κράτη μέλη βασίζονται κατά το δυνατόν σε
προγράμματα και δραστηριότητες που υφίστανται στο πλαίσιο δομών
που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, όπως οι περιφερειακές συμβά
σεις για τις θάλασσες.
Ο συντονισμός και η συνεργασία επεκτείνονται ενδεχομένως σε όλα τα
κράτη μέλη στην υδρολογική λεκάνη μιας θαλάσσιας περιοχής ή υπο
περιοχής, περιλαμβανομένων των περίκλειστων χωρών, ούτως ώστε τα
κράτη μέλη εντός της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριο
χής να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες δομές συνεργασίας
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 7
Αρμόδιες αρχές
1.
Τα κράτη μέλη, έως τις 15 Ιουλίου 2010, ορίζουν για κάθε θαλάσ
σια περιοχή ή υποπεριοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές για την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια ύδατά
τους.
Έως τις 15 Ιανουαρίου 2011, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν ορίσει καθώς και τα πληρο
φοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των
αρμόδιων αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς φορείς εκείνους στους
οποίους συμμετέχουν, που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας.
Τα κράτη μέλη εντός της υδρολογικής λεκάνης κάθε θαλάσσιας περιο
χής ή υποπεριοχής ορίζουν επίσης αρμόδια αρχή ή αρχές για τη συνερ
γασία και το συντονισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.
2.
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 μετα
βολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 8
Αξιολόγηση
1.
Τα κράτη μέλη διενεργούν αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων
υδάτων τους, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή τους, λαμβάνο
ντας υπόψη τα υφιστάμενα διαθέσιμα στοιχεία, και η οποία μεταξύ
άλλων καλύπτει τα ακόλουθα:
α) ανάλυση των βασικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών και της
περιβαλλοντικής κατάστασης στα εν λόγω ύδατα με βάση τους
ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του πίνακα 1 του παραρτήματος
ΙΙΙ, η οποία καλύπτει τα είδη των οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα
βιολογικά στοιχεία, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την υδρο
μορφολογία·
β) ανάλυση των κυριότερων πιέσεων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβα
νομένης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική
κατάσταση των ως άνω υδάτων η οποία:
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i) βασίζεται στους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του πίνακα
2 του παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία καλύπτει την ποιοτική και
ποσοτική αναλογία των επιμέρους πιέσεων, καθώς και τις δια
κρινόμενες τάσεις,
ii) καλύπτει τις κύριες αθροιστικές και συνεργειακές επιδράσεις,
και
iii) λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις οι οποίες πραγματο
ποιήθηκαν βάσει της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας·
γ) οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης των εν λόγω υδάτων
και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2.
Οι αναλύσεις της παραγράφου 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα
στοιχεία που αφορούν τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα τα
οποία καλύπτονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως
από την οδηγία 2000/60/ΕΚ. Λαμβάνουν επίσης υπόψη, ή χρησιμοποι
ούν ως βάση, άλλες συναφείς αξιολογήσεις, όπως οι διενεργούμενες
από κοινού στο πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασ
σες, ώστε να προκύπτει μια καθολική αξιολόγηση της κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
3.
Κατά την προετοιμασία των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της παρα
γράφου 1, τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω
του συντονισμού που καθορίζεται βάσει των άρθρων 5 και 6, ώστε να
εξασφαλίσουν ότι:
α) οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή·
β) οι διαμεθοριακές επιπτώσεις και τα διαμεθοριακά χαρακτηριστικά
λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 9
Προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
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 χαρακτη
ριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, βάσει των παραμέ
τρων ποιοτικής περιγραφής που αναφέρονται στο παράρτημα I.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους στοι
χείων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ιδίως
τις κατηγορίες οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα βιολογικά στοιχεία και
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, και την υδρομορφολογία
Τα κράτη μέλη συνεκτιμούν επίσης τις πιέσεις που ασκούν και τις
επιπτώσεις που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάθε
θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, έχοντας υπόψη τους ενδεικτικούς
καταλόγους που περιέχονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.
2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη διενεργηθείσα
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 αξιολόγηση, καθώς και τα
όσα αποφασίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων.
3.
Τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται
από τα κράτη μέλη και τα οποία προορίζονται να τροποποιήσουν ορι
σμένα 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 25
παράγραφος 3, έως τις 15 Ιουλίου 2010 ώστε να εξασφαλίζεται συνέ
πεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών
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ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί
καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Προτού προτείνει τα εν λόγω κριτή
ρια και πρότυπα η Επιτροπή ζητά τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων
μερών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συμβάσεων για τις
θάλασσες.

Άρθρο 10
Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων
1.
Βάσει της αρχικής αξιολόγησης κατ’ άρθρο 8 παράγραφος 1, τα
κράτη μέλη θεσπίζουν, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ανα
λυτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια
ύδατά τους για τον προσανατολισμό της προόδου προς μια καλή κατά
σταση στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεικτι
κούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων, του πίνακα 2 του παραρτή
ματος ΙΙΙ, και χαρακτηριστικών, του παραρτήματος ΙV.
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 στό
χων όσον αφορά τα εν λόγω ύδατα, μεριμνώντας ώστε οι στόχοι να
συμβαδίζουν προς αλλήλους, καθώς και ότι λαμβάνονται υπόψη, στο
μέτρο του δυνατού, οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα δια
συνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τους περιβαλλοντι
κούς τους στόχους εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.

Άρθρο 11
Προγράμματα παρακολούθησης
1.
Βάσει της αρχικής αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 8 παράγρα
φος 1, τα κράτη μέλη διαμορφώνουν και υλοποιούν συντονισμένα προ
γράμματα παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντι
κής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους με βάση τους ενδεικτι
κούς καταλόγους στοιχείων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ και τον
κατάλογο του παραρτήματος V και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς
στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10.
Τα προγράμματα παρακολούθησης πρέπει να είναι μεταξύ τους συμ
βατά εντός των θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών και να βασί
ζονται στις διατάξεις περί αξιολόγησης και παρακολούθησης που ορί
ζονται από την κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των οδηγιών
για τους οικοτόπους και για τα άγρια πτηνά, ή απορρέουν από διεθνείς
συμφωνίες, και συμβαδίζουν με αυτές.
2.
Τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια θαλάσσια περιοχή ή υποπε
ριοχή καταρτίζουν προγράμματα παρακολούθησης σύμφωνα με την
παράγραφο 1, μεριμνούν δε, για λόγους συνεκτικότητας και συντονι
σμού, ώστε να εξασφαλισθεί ότι:
α) οι μέθοδοι παρακολούθησης είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα
των συμπερασμάτων της παρακολούθησης·
β) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα
σχετικά διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
3.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα προγράμματα παρακολούθησης
στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.
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4.
Οι προδιαγραφές και οι τυποποιημένες μέθοδοι παρακολούθησης
και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις,
εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακο
λούθησης και αξιολόγησης, και προορίζονται για την τροποποίηση ορι
σμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλή
ρωση αυτής, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 12
Γνωστοποιήσεις και αξιολόγηση από την Επιτροπή
Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, το
άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 3 για κάθε
θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο,
για κάθε κράτος μέλος, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία συνιστούν το
κατάλληλο πλαίσιο προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας
οδηγίας και δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν
τις τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και απα
ραίτητες.
Κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει τη
συνοχή των πλαισίων εντός των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών ή υπο
περιοχών και ανά την Κοινότητα.
Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων αυτών των γνωστοποιήσεων,
η Επιτροπή πληροφορεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη εάν, κατά τη γνώμη
της, τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν είναι συμβατά με την παρούσα
οδηγία και προσφέρει κατευθύνσεις για τροποποιήσεις που ενδεχομένως
κρίνει αναγκαίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 13
Προγράμματα μέτρων
1.
Τα κράτη μέλη αποφασίζουν, για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή, τα αναγκαία μέτρα για να επιτευχθεί ή να δια
τηρηθεί στα θαλάσσια ύδατά τους η καλή περιβαλλοντική κατάσταση
όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.
Τα μέτρα εκπονούνται βάσει της αρχικής αξιολόγησης που διενεργείται
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 σε σχέση με τους περιβαλλοντι
κούς στόχους που τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1,
λαμβάνοντας υπόψη τα είδη μέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ.
2.
Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τα μέτρα που εκπονούνται δυνάμει
της παραγράφου 1 σε πρόγραμμα μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αντί
στοιχα μέτρα που απαιτούνται από την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως
από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (1),
την οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της
(1) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (1), και τη μελλοντική νομοθεσία
για τα πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον στον τομέα της πολιτικής
για τα ύδατα, ή από διεθνείς συμφωνίες.
3.
Κατά την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία στην αει
φόρο ανάπτυξη και ιδίως στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις
των υπό μελέτη μέτρων. Για να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές του
άρθρου 7 να επιτύχουν τους στόχους τους κατά τρόπο ολοκληρωμένο,
τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν ή να θεσπίζουν διοικητικά
πλαίσια ώστε να επωφελούνται από την αλληλεπίδραση αυτήν.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα να είναι οικονομικώς αποδο
τικά και τεχνικώς εφικτά, ενώ παράλληλα διενεργούν αξιολογήσεις των
επιπτώσεων καθώς και αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πριν από την εισα
γωγή οιουδήποτε νέου μέτρου.
4.
Τα προγράμματα μέτρων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του παρό
ντος άρθρου περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας του χώρου, που συμ
βάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και καλύπτουν επαρκώς την
ποικιλία των οικοσυστημάτων τα οποία συνθέτουν τις περιοχές αυτές,
όπως οι ειδικές ζώνες διατήρησης δυνάμει της οδηγίας περί φυσικών
οικοτόπων οι ειδικές ζώνες προστασίας δυνάμει της οδηγίας περί
αγρίων πτηνών, καθώς και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές όπως
έχει συμφωνηθεί από την Κοινότητα ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη
στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών των οποίων είναι
συμβαλλόμενα μέρη.
5.
Όταν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η διαχείριση μιας ανθρώπινης
δραστηριότητας σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο είναι πιθανό να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στις περιοχές
στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 4, απευθύνονται, μεμονωμένα ή
από κοινού, στην αρμόδια αρχή ή διεθνή οργανισμό, με στόχο την
εξέταση και ενδεχόμενη λήψη μέτρων που ίσως είναι αναγκαία για
την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, ώστε να διαφυλαχθούν
η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων που
πρέπει να διατηρηθούν ή, όπου αυτό χρειάζεται, να αποκατασταθούν.
6.
Το αργότερο έως το 2013, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, για
κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, πληροφορίες σχετικά με τους
τόπους που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
7.
Τα κράτη μέλη αναφέρουν, στα προγράμματα μέτρων τους, πώς
εφαρμόζονται τα μέτρα και πώς αναμένεται να συμβάλουν στην επί
τευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 1.
8.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις συνέπειες των μέτρων που προγραμ
ματίζουν για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός των θαλάσσιων υδάτων
τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλαβών και, αν
είναι δυνατό, να υπάρξουν θετικές συνέπειες για τις περιοχές αυτές.
9.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή καθώς και οποι
οδήποτε άλλο εμπλεκόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα προγράμματα
μέτρων, εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.
10.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι τα προγράμματα αρχίζουν να λειτουργούν εντός ενός έτους από τη
θέσπισή τους.
(1) ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37.
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Άρθρο 14
Εξαιρέσεις
1.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να χαρακτηρίζει σημεία των θαλάσσιων
υδάτων του όπου, λόγω οποιουδήποτε από τους λόγους που απαριθμού
νται στα στοιχεία α) ως δ), είναι αδύνατο να επιτευχθούν σε όλες τους
τις πτυχές οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή η καλή περιβαλλοντική κατά
σταση με μέτρα τα οποία λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ή
δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος,
εξαιτίας λόγων που αναφέρονται στο στοιχείο ε):
α) ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την οποία το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος δεν είναι υπεύθυνο·
β) φυσικές αιτίες·
γ) ανωτέρα βία·
δ) τροποποιήσεις ή μεταβολές των φυσικών 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) φυσικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της
κατάστασης των σχετικών θαλάσσιων υδάτων.
Το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί σαφώς τα εν λόγω σημεία στο πρό
γραμμα μέτρων του και παρέχει στην Επιτροπή την αιτιολόγηση της
άποψής του. Κατά την οριοθέτηση, το κράτος μέλος εξετάζει τις συνέ
πειες 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 υδά
των που θίγονται από αίτια προσδιοριζόμενα στα στοιχεία β), γ) ή δ)
και για το 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 τροποποιήσεις ή μεταβολές να μην
αποκλείουν οριστικά ή θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη καλής περιβαλ
λοντικής κατάστασης στην αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή
ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών μελών.
3.
Τα ad hoc μέτρα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρα
γράφου 1 ενσωματώνονται, στο μέτρο του εφικτού, στα προγράμματα
μέτρων.
4.
Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εφαρμόζουν όλα τα στοιχεία των
στρατηγικών για τη θάλασσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 2, αλλά δεν υποχρεούνται, παρά μόνο για να γίνει σεβαστή η
αρχική αξιολόγηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 8, να λαμβάνουν
ειδικά μέτρα όταν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για το θαλάσσιο
περιβάλλον, ή όταν το κόστος ενδέχεται να είναι δυσανάλογα μεγάλο
σε σχέση με τους κινδύνους, εφόσον όμως δεν πρόκειται να υπάρξει
περαιτέρω χειροτέρευση.
Όταν ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει μέτρα για οποιονδήποτε από τους
ανωτέρω λόγους, παρέχει στην Επιτροπή την αιτιολόγηση της απόφα
σής του, ενώ φροντίζει ώστε να μη γίνει οριστικά αδύνατη η επίτευξη
της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
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Άρθρο 15
Συστάσεις για κοινοτική δράση
1.
Όταν ένα κράτος μέλος εντοπίζει θέμα το οποίο έχει επιπτώσεις
στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων του και το
οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών μέτρων, ή το
οποίο συνδέεται με άλλη κοινοτική ή διεθνή συμφωνία, ενημερώνει
την Επιτροπή και δικαιολογεί την άποψή του.
Η Επιτροπή απαντά εντός εξαμήνου.
2.
Αν απαιτείται δράση από τα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη
προβαίνουν στις κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμ
βούλιο για μέτρα σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1. Εάν η
σχετική κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει διαφορετικά, η Επιτροπή
ανταποκρίνεται σε οιαδήποτε τέτοια σύσταση εντός εξαμήνου, και,
ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις αυτές σε
σχετικές προτάσεις που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.

Άρθρο 16
Γνωστοποιήσεις και αξιολόγηση από την Επιτροπή
Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9, η
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο, στην περίπτωση κάθε κράτους μέλους,
τα γνωστοποιηθέντα προγράμματα συνιστούν το κατάλληλο πλαίσιο
προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και δύναται
να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν τις τυχόν συμπλη
ρωματικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και απαραίτητες.
Κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει τη
συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων μέτρων εντός των επιμέρους θαλάσ
σιων περιοχών ή υποπεριοχών και ανά την Κοινότητα.
Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων αυτών των γνωστοποιήσεων,
η Επιτροπή πληροφορεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη εάν, κατά τη γνώμη
της, τα προγράμματα μέτρων που κοινοποιήθηκαν είναι συμβατά με την
παρούσα οδηγία και προσφέρει κατευθύνσεις για τροποποιήσεις που
ενδεχομένως κρίνει αναγκαίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 17
Επικαιροποίηση
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την επικαιροποίηση των θαλάσσιων
στρατηγικών για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη επανεξετά
ζουν με συντονισμένο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, τα ακό
λουθα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών τους κάθε έξι έτη μετά την
αρχική θέσπισή τους:
α) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντι
κής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το
άρθρο 9 παράγραφος 1 αντιστοίχως·
β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου
10 παράγραφος 1·
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γ) τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 1·
δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2.
3.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις ύστερα από επα
νεξέταση βάσει της παραγράφου 2, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στις
περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες και σε κάθε άλλο ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2.
4.
Τα άρθρα 12 και 16 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν έναντι του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Ενδιάμεσες εκθέσεις
Τα κράτη μέλη, εντός τριών ετών από τη δημοσίευση κάθε προγράμ
ματος μέτρων ή επικαιροποίησης σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με
το άρθρο 19 παράγραφος 2, υποβάλλουν στην Επιτροπή μια σύντομη
ενδιάμεση έκθεση η οποία περιγράφει την επιτελεσθείσα πρόοδο στον
τομέα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 19
Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού
1.
Σύμφωνα με σχετική ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη
μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας και καλούν να συμμετάσχουν, όπου είναι δυνατό,
υφιστάμενους οργανισμούς ή φορείς διαχείρισης, συμπεριλαμβανομέ
νων περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα, επιστημονικών συμ
βουλευτικών φορέων και περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων.
2.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και διαθέτουν στο κοινό προς σχο
λιασμό τα συνοπτικά στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών ή των επι
καιροποιήσεών τους, ως εξής:
α) την αρχική αξιολόγηση και τον ορισμό της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 8 παράγρα
φος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1·
β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 1·
γ) τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 1·
δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2.
3.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,
εφαρμόζεται η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (1).
(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
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Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, τα κράτη μέλη παρέχουν στην
Επιτροπή, για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με την
παρούσα οδηγία και ιδίως για την επισκόπηση της κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, στη βάση του άρθρου 20
παράγραφος 3 στοιχείο β), πρόσβαση και χρήση δικαιωμάτων όσον
αφορά τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από
την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1, και από
τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 11.
Το αργότερο έξι μήνες μετά τη διάθεση των στοιχείων και των πληρο
φοριών που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του
άρθρου 8, και από τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 11, οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά διαβι
βάζονται και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για να τον
βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 20
Εκθέσεις της Επιτροπής
1.
Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την παρα
λαβή όλων των προγραμμάτων μέτρων και οπωσδήποτε έως το 2019.
Η Επιτροπή δημοσιεύει εν συνεχεία ανάλογες εκθέσεις ανά έξι έτη και
τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
2.
Το αργότερο στις 15 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση
η οποία αξιολογεί τη συμβολή της παρούσας οδηγίας στην εκπλήρωση
υφισταμένων υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών των κρα
τών μελών ή της Κοινότητας στο κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα.
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.
3.
Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα:
α) επισκόπηση της προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
β) επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην
Κοινότητα, που εκτελείται σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργα
νισμό Περιβάλλοντος και τους συναφείς περιφερειακούς οργανι
σμούς και συμβάσεις με αντικείμενο τη θάλασσα και την αλιεία·
γ) επισκόπηση των θαλάσσιων στρατηγικών, και προτάσεις για τη
βελτίωσή τους·
δ) σύνοψη των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 16, καθώς και των αξιολο
γήσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 16, σε συσχετισμό με
τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη βάσει του
άρθρου 15·
ε)

σύνοψη της ανταπόκρισης σε κάθε έκθεση που υποβάλλει στην
Επιτροπή ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18·

στ) σύνοψη των απαντήσεων στα σχόλια που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις προηγούμενες θαλάσσιες
στρατηγικές·
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ζ)

σύνοψη της συμβολής άλλων σχετικών κοινοτικών πολιτικών στην
επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21
Έκθεση προόδου σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές
Στη βάση των πληροφοριών που έχουν προσφέρει τα κράτη μέλη έως
το έτος 2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, το αργότερο το 2014,
σχετικά με την πρόοδο στη θέσπιση προστατευόμενων θαλάσσιων
περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποχρεώσεις δυνάμει
της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Κοινότητας και των κρατών μελών.
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Κοινοτική χρηματοδότηση
1.
Δεδομένου του πρωταρχικού χαρακτήρα που έχει η θέσπιση στρα
τηγικής για τη θάλασσα, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υποστηρί
ζεται από τα υπάρχοντα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες και προϋποθέσεις.
2.
Τα προγράμματα που εκπονούν τα κράτη μέλη συγχρηματοδοτού
νται από την ΕΕ σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα.

Άρθρο 23
Επανεξέταση της παρούσας οδηγίας
Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουλίου 2023
και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Τεχνικές προσαρμογές
1.
Τα παραρτήματα III, IV και V δύνανται να προσαρμόζονται στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα με την κανονιστική διαδι
κασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, λαμβά
νοντας υπόψη τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγρα
φος 2 για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των θαλάσσιων
στρατηγικών.
2.
Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγρα
φος 2,
α) μπορεί να θεσπισθούν μεθοδολογικά πρότυπα για την εφαρμογή των
παραρτημάτων Ι, III, IV και V·
β) μπορεί να θεσπισθούν τεχνικά υποδείγματα (δελτία) για τη διαβί
βαση και την επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
των στατιστικών και χαρτογραφικών στοιχείων.
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Άρθρο 25
Κανονιστική επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατά
ξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.
3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται
το άρθρο 5α παράγραφοι 1 ως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας από
φασης.

Άρθρο 26
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουλίου 2010. Κοινοποιούν πάραυτα
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των
κυρίων διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας που θεσπίζουν στον
τομέα της παρούσας οδηγίας.
3.
Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν θαλάσσια ύδατα θέτουν σε ισχύ
μόνον τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της συμ
μόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 7.
Αν οι διατάξεις αυτές είναι ήδη εν ισχύι στην εθνική νομοθεσία, τα
οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενό τους.

Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 28
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης
(Άρθρο 3 σημείο 5, άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 και άρθρο 24)
1. Η βιοποικιλότητα διατηρείται. Η ποιότητα και η συχνότητα των ενδιαιτημά
των και η κατανομή και αφθονία των ειδών είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
φυσιογραφικές, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.
2. Η εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι
σε επίπεδα που δεν αλλοιώνουν δυσμενώς τα οικοσυστήματα.
3. Οι πληθυσμοί όλων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων, των μαλακίων
και των οστρακοδέρμων βρίσκονται σε ασφαλή όρια από βιολογική άποψη,
παρουσιάζοντας μια κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος
που δείχνει την καλή κατάσταση του αποθέματος.
4. Όλα τα στοιχεία των δικτύων θαλάσσιας τροφής, στο βαθμό που είναι
γνωστά, υπάρχουν σε συνθήκες φυσιολογικής αφθονίας και ποικιλίας και
σε επίπεδα ικανά να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών
και τη διατήρηση της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητάς τους.
5. Ελαχιστοποιείται ο ανθρωπογενής ευτροφισμός και ιδίως οι δυσμενείς επι
πτώσεις του, όπως απώλειες στη βιοποικιλότητα, υποβάθμιση του οικοσυ
στήματος, εξάπλωση επιβλαβών φυκών και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό των
θαλασσών.
6. Η ακεραιότητα του θαλάσσιου βυθού είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται η
δομή και οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων ενώ, ιδίως, τα βενθικά οικοσυ
στήματα δεν επηρεάζονται αρνητικά.
7. Η μόνιμη αλλοίωση των υδρογραφικών συνθηκών δεν επηρεάζει δυσμενώς
τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
8. Οι συγκεντρώσεις των ρυπογόνων ουσιών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν
προκαλούν αποτελέσματα ρύπανσης.
9. Οι ρυπογόνες ουσίες σε ψάρια και άλλα θαλασσινά για ανθρώπινη κατανά
λωση δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που θεσπίζονται από την κοινοτική νομο
θεσία ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα.
10. Οι ιδιότητες και ποσότητες των απορριμμάτων στη θάλασσα δεν προκαλούν
βλάβη στο παραθαλάσσιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
11. Η εισαγωγή ενέργειας, καθώς και υποθαλάσσιου θορύβου βρίσκονται σε
επίπεδα που δεν επηρεάζουν δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον.
Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατά
στασης σε μία θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1,
τα κράτη μέλη εξετάζουν καθένα από τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής
που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα προκειμένου να προσδιορίσουν τα
χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουν για τον προσδιορισμό της καλής περι
βαλλοντικής 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.
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Αρμόδιες αρχές
(Άρθρο 7 παράγραφος 1)
1. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής ή αρχών – Επίσημη ονομασία
και διεύθυνση της προσδιορισθείσας αρμόδιας αρχής ή αρχών.
2. Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής ή αρχών – Σύντομη περιγραφή του
νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής ή αρχών.
3. Ευθύνες – Σύντομη περιγραφή των νομικών και διοικητικών ευθυνών της
αρμόδιας αρχής ή αρχών και του ρόλου τους για τα συγκεκριμένα θαλάσσια
ύδατα.
4. Ιδιότητα του μέλους – Όταν η αρμόδια αρχή ή αρχές ενεργούν ως συντονι
στικός φορέας για άλλες αρμόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος αυτών, καθώς
και περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί για να εξα
σφαλίζεται ο συντονισμός.
5. Περιφερειακός ή υπό-περιφερειακός συντονισμός – Απαιτείται σύνοψη των
μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός
μεταξύ των κρατών μελών των οποίων τα θαλάσσια ύδατα εμπίπτουν στην
ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ενδεικτικοί κατάλογοι στοιχείων των οικοσυστημάτων, των ανθρωπογενών
πιέσεων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα
θαλάσσια ύδατα
(Άρθρο 8 παράγραφος 1, άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, άρθρο 10 παράγραφος 1,
άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 24)
Πίνακας 1
Δομή, λειτουργίες και διεργασίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
με ιδιαίτερη σημασία για το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), και τα άρθρα 9 και 11

Θεματικό πεδίο

Είδος

Στοιχεία των οικοσυστημάτων

Πιθανές παράμετροι και ενδεχόμενα
χαρακτηριστικά (σημείωση 1)

Ομάδες ειδών (σημείωση 4) Χωρική και χρονική διακύμανση ανά
θαλάσσιων πτηνών, θηλαστι είδος ή πληθυσμό:
κών, ερπετών, ιχθύων και
— κατανομή, αφθονία και/ή βιο
κεφαλοπόδων της θαλάσσιας
μάζα
περιοχής ή υποπεριοχής
— μέγεθος, ηλικία και φύλο

Σχετικά χαρακτηριστικά
ποιοτικής περιγραφής που
ορίζονται στο παράρτημα I
(σημειώσεις 2 και 3)

1. και 3.

— ποσοστά γονιμότητας, επιβίωσης
και θνησιμότητας/τραυματισμών
— συμπεριφορά, συμπεριλαμβανο
μένης της κίνησης και της μετα
νάστευσης
— ενδιαίτημα για το είδος (έκταση,
καταλληλότητα)
Σύνθεση των ειδών της ομάδας

Ενδιαιτήματα

Γενικοί τύποι ενδιαιτημάτων
της στήλης ύδατος (πελαγικοί)
και του βυθού της θάλασσας
(βενθικοί) (σημείωση 5), ή
άλλοι τύποι ενδιαιτημάτων,
συμπεριλαμβανομένων
των
αντίστοιχων βιολογικών κοινο
τήτων σε ολόκληρη τη θαλάσ
σια περιοχή ή υποπεριοχή

Ανά τύπο ενδιαιτήματος:

1. και 6.

— κατανομή και έκταση ενδιαιτή
ματος (και όγκος, κατά περίπτω
ση)
— σύνθεση των ειδών, αφθονία
και/ή βιομάζα (χωρική και χρο
νική διακύμανση)
— μέγεθος και ηλικιακή δομή των
ειδών (κατά περίπτωση)
— φυσικά, υδρολογικά και χημικά
χαρακτηριστικά
Επιπλέον για πελαγικά ενδιαιτήματα:
— συγκέντρωση χλωροφύλλης α
— συχνότητες και χωρική έκταση
της άνθισης του πλαγκτού

Οικοσυστήματα,
συμπεριλαμβανομέ
νων των τροφικών
ιστών

Δομή, λειτουργίες και διεργα Χωρική και χρονική διακύμανση ως
σίες των οικοσυστημάτων, προς τα εξής στοιχεία:
συμπεριλαμβανομένων
των
— θερμοκρασία και πάγο
εξής στοιχείων:
— υδρολογία (χαρακτηριστικά των
— φυσικά και υδρολογικά
κυμάτων και των ρευμάτων·
χαρακτηριστικά
άνοδος υδάτων, μείξη, χρόνος
— χημικά χαρακτηριστικά
διαδικασίας, είσοδος γλυκών
υδάτων· στάθμη της θάλασσας)
— βιολογικά χαρακτηριστικά
— βαθυμετρία
— λειτουργίες και διεργασίες

1. και 4.
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Θεματικό πεδίο

Στοιχεία των οικοσυστημάτων

Πιθανές παράμετροι και ενδεχόμενα
χαρακτηριστικά (σημείωση 1)

— θολότητα (φορτία ιλύος/ιζημά
των), διαφάνεια, ήχος
— υπόστρωμα και μορφολογία του
θαλάσσιου βυθού
— αλατότητα, θρεπτικές ουσίες (N,
P), οργανικός άνθρακας, διαλε
λυμένα αέρια (pCO2, O2) και pH
— σύνδεσμοι μεταξύ των ενδιαιτη
μάτων και των ειδών θαλάσσιων
πτηνών, θηλαστικών, ερπετών,
ιχθύων και κεφαλοπόδων
— δομή της
κοινότητας

πελαγικής-βενθικής

— παραγωγικότητα
Σημειώσεις σε σχέση με τον πίνακα 1
Σημείωση 1: Παρέχεται ενδεικτικός κατάλογος των σχετικών παραμέτρων και
χαρακτηριστικών των ειδών, των ενδιαιτημάτων και των οικοσυ
στημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που επηρεάζονται
από τις πιέσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος και
έχουν σημασία για τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγραφος 3. Οι ειδικές παράμετροι και τα ειδικά χαρα
κτηριστικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παρακολού
θηση και την αξιολόγηση θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 8 έως 11.
Σημείωση 2: Οι αριθμοί στη στήλη αυτή αναφέρονται στα αντίστοιχα αριθμη
μένα στοιχεία στο παράρτημα I.
Σημείωση 3: Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται μόνο τα χαρακτηριστικά ποιοτικής
περιγραφής 1, 3, 4 και 6 τα οποία αφορούν την κατάσταση και για
τα οποία τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 3. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής
στο παράρτημα Ι, τα οποία αφορούν τις ασκούμενες πιέσεις, ενδέ
χεται να έχουν σημασία για το εκάστοτε θέμα.
Σημείωση 4: Οι εν λόγω ομάδες ειδών προσδιορίζονται περαιτέρω στο μέρος II
του παραρτήματος της απόφασης (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής,
της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογι
κών προτύπων για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των
θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων
μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την
κατάργηση της απόφασης 2010/477/ΕΕ (βλέπε σελίδα 43 της
παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
Σημείωση 5: Οι εν λόγω γενικοί τύποι ενδιαιτημάτων προσδιορίζονται περαι
τέρω στο μέρος II του παραρτήματος της απόφασης (ΕΕ)
2017/848.

Σχετικά χαρακτηριστικά
ποιοτικής περιγραφής που
ορίζονται στο παράρτημα I
(σημειώσεις 2 και 3)
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Πίνακας 2
Ανθρωπογενείς πιέσεις, χρήσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον ή με επιρροή επί
αυτού
2α Ανθρωπογενείς πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον
με ιδιαίτερη σημασία για το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), και τα άρθρα 9, 10 και 11

Θεματικό πεδίο

Βιολογία

Πίεση (Σημείωση 1)

Εισαγωγή και εξάπλωση μη
ενδημικών ειδών

Ενδεχόμενες παράμετροι

Ένταση της πίεσης, και η χωρική και
χρονική διακύμανση της στο θαλάσ
σιο περιβάλλον, και, κατά περίπτω
Εισαγωγή παθογόνων μικρο ση, στην πηγή
βιακών οργανισμών
Για την αξιολόγηση των περιβαλλο
ντικών επιπτώσεων της πίεσης, επι
Εισαγωγή γενετικώς τροποποι λέξτε τα σχετικά στοιχεία και τις
ημένων ειδών και μετατόπιση σχετικές παραμέτρους που αφορούν
αυτοχθόνων ειδών
τα οικοσυστήματα στον πίνακα 1

Σχετικά χαρακτηριστικά
ποιοτικής περιγραφής που
ορίζονται στο παράρτημα I
(σημειώσεις 2 και 3)

2.

Απώλεια ή μεταβολή των
φυσικών βιολογικών κοινοτή
των λόγω της καλλιέργειας
ζωικών ή φυτικών ειδών
Ενόχληση των ειδών (π.χ. της
περιοχής αναπαραγωγής, ανά
παυσης και αναζήτησης τρο
φής) λόγω ανθρώπινης παρου
σίας

Σε υλικό επίπεδο

Απομάκρυνση ή θνησιμότητα/
τραυματισμός άγριων ειδών
(μέσω εμπορικής και ψυχαγω
γικής αλιείας και άλλων δρα
στηριοτήτων)

3.

Φυσικές οχλήσεις του θαλάσ
σιου βυθού (προσωρινές ή
αναστρέψιμες)

6. και 7.

Φυσικές απώλειες (λόγω της
μόνιμης αλλαγής του υπο
στρώματος ή της μορφολογίας
του θαλάσσιου βυθού, και της
εξόρυξης του υποστρώματος
του θαλάσσιου βυθού)
Μεταβολές στις υδρολογικές
συνθήκες
Ουσίες, απορρίμ Εισροή θρεπτικών ουσιών —
ματα και ενέργεια διάχυτες πηγές, σημειακές
πηγές, ατμοσφαιρικές εναποθέ
σεις

5.

Εισροή οργανικής ύλης — διά
χυτες πηγές και σημειακές
πηγές
Εισροή άλλων ουσιών (π.χ.
συνθετικές και μη συνθετικές
ουσίες, ραδιονουκλεΐδια) —
διάχυτες πηγές, σημειακές
πηγές, ατμοσφαιρική εναπόθε
ση, περιστατικά οξείας μορφής

8. και 9.
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Θεματικό πεδίο

Πίεση (Σημείωση 1)

Ενδεχόμενες παράμετροι

Σχετικά χαρακτηριστικά
ποιοτικής περιγραφής που
ορίζονται στο παράρτημα I
(σημειώσεις 2 και 3)

Εισροή απορριμμάτων (στερεά
απόβλητα, συμπεριλαμβανομέ
νων των απορριμμάτων πολύ
μικρού μεγέθους)

10.

Εισροή ανθρωπογενών ήχων
(παλμικοί, συνεχείς)

11.

Εισροή άλλων μορφών ενέρ
γειας (συμπεριλαμβανομένων
των
ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων, του φωτός και της θερ
μότητας)
Εισροή υδάτων — σημειακές
πηγές (π.χ. άρμη)

2β Χρήσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον ή με επιρροή επί αυτού
με ιδιαίτερη σημασία για το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) [μόνο οι δραστηριότητες που σημειώνονται με
* έχουν σημασία για το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], και τα άρθρα 10 και 13
Δραστηριότητα

Θεματικό πεδίο

Υλική αναδιάρθρωση των ποταμών, των Διεκδίκηση γης
ακτογραμμών ή του θαλάσσιου βυθού (δια
χείριση των υδάτων)
Διευθέτηση και άλλες τροποποιήσεις των υδατορευμάτων
Προστασία των ακτών και αντιπλημμυρικά έργα*
Υπεράκτιες δομές (εκτός εκείνων που προορίζονται για πετρέλαιο/
φυσικό αέριο/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)*
Αναδιάρθρωση της μορφολογίας του θαλάσσιου βυθού, συμπεριλαμβα
νομένης της βυθοκόρησης και της απόρριψης αποβλήτων*
Εξαγωγή άψυχων πόρων

Εξόρυξη ορυκτών υλών (πέτρα, μεταλλεύματα, χαλίκι, άμμος, κελύφη)*
Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της
υποδομής*
Εξόρυξη αλατιού*
Άντληση ύδατος*

Παραγωγή ενέργειας

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (αιολική, κυματική και παλιρροϊκή
ισχύς), συμπεριλαμβανομένων των υποδομών*
Παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές
Μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος και μετάδοση τηλεπικοινωνιών (καλώ
δια)*

Εξαγωγή έμψυχων πόρων

Αλίευση και συλλογή οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική)*
Επεξεργασία ιχθύων και οστρακοειδών*
Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών*
Θήρευση και συλλογή για άλλους σκοπούς*
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Θεματικό πεδίο

Καλλιέργεια έμψυχων πόρων

Δραστηριότητα

Υδατοκαλλιέργεια — θαλάσσια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών*
Υδατοκαλλιέργεια — γλυκά ύδατα
Γεωργία
Δασοκομία

Μεταφορές

Υποδομές μεταφορών*
Μεταφορές — θαλάσσιες*
Μεταφορές — εναέριες
Μεταφορές — χερσαίες

Αστικές και βιομηχανικές χρήσεις

Αστικές χρήσεις
Βιομηχανικές χρήσεις
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων*

Τουρισμός και αναψυχή

Υποδομές τουρισμού και αναψυχής*
Δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής*

Ασφάλεια/άμυνα

Στρατιωτικές δραστηριότητες (με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρά
γραφος 2)

Εκπαίδευση και έρευνα

Έρευνα, μελέτη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες*

Σημειώσεις σε σχέση με τον πίνακα 2
Σημείωση 1: Στις αξιολογήσεις των πιέσεων θα πρέπει να εξετάζονται τα επί
πεδά τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, τα
ποσοστά εισροών (από χερσαίες ή ατμοσφαιρικές πηγές) προς το
θαλάσσιο περιβάλλον.
Σημείωση 2: Οι αριθμοί στη στήλη αυτή αναφέρονται στα αντίστοιχα αριθμη
μένα στοιχεία στο παράρτημα I.
Σημείωση 3: Στον πίνακα 2α περιλαμβάνονται μόνον τα χαρακτηριστικά ποι
οτικής περιγραφής 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 τα οποία αφορούν
τις πιέσεις και για τα οποία τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σύμφωνα
με το άρθρο 9 παράγραφος 3. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποι
οτικής περιγραφής στο παράρτημα Ι, τα οποία αφορούν την κατά
σταση, ενδέχεται να έχουν σημασία για το εκάστοτε θέμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ενδεικτικός κατάλογος χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων
(Άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 24)
1. Επαρκής κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα που
βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κρατών μελών σε θαλάσσια
περιοχή/υποπεριοχή.
2. Ανάγκη καθορισμού α) στόχων για τον καθορισμό των επιθυμητών όρων
βάσει του ορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης· β) μετρήσιμοι
στόχοι και συναφείς δείκτες που επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιο
λόγηση και γ) επιχειρησιακοί στόχοι που αναφέρονται σε συγκεκριμένα
μέτρα εφαρμογής που διευκολύνουν την υλοποίησή τους.
3. Καθορισμός της οικολογικής κατάστασης που πρέπει να επιδιωχθεί ή να
διατηρηθεί και αποσαφήνιση αυτής της οικολογικής κατάστασης υπό το
πρίσμα μετρήσιμων ιδιοτήτων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσ
σια ύδατα κράτους μέλους σε θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή.
4. Συνοχή της δέσμης στόχων· μη αντιφατικότητα των στόχων.
5. Καθορισμός των πόρων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων.
6. Διατύπωση των στόχων, και πιθανών ενδιάμεσων στόχων, στο πλαίσιο χρο
νοδιαγράμματος για την επίτευξή τους.
7. Καθορισμός των δεικτών που προβλέπονται για την παρακολούθηση της
προόδου και τον προσανατολισμό των διαχειριστικών αποφάσεων για την
επίτευξη των στόχων.
8. Κατά περίπτωση, καθορισμός σημείων αναφοράς (σημεία αναφοράς — στό
χοι και όρια).
9. Επαρκής συνεκτίμηση, όταν τίθενται οι στόχοι, των κοινωνικών και οικονο
μικών παραγόντων και ανησυχιών.
10. Εξέταση της δέσμης περιβαλλοντικών στόχων, των συναφών δεικτών και
σημείων αναφοράς —ορίων και στόχων— που καθορίζονται σε συνάρτηση
με το γενικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί
κατά πόσον η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε στη
συμμόρφωση προς, τους εν λόγω στόχους, της κατάστασης των υδάτων
υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών σε μια θαλάσσια
περιοχή.
11. Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με τους στόχους στους οποίους
έχουν δεσμευθεί η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο σχετικών
διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών, αξιοποιώντας αυτές που ενδείκνυ
νται περισσότερο για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή,
με σκοπό την υλοποίηση του περιβαλλοντικού στόχου που τίθεται στο
άρθρο 1.
12. Αφ’ ης στιγμής συγκεντρωθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι δείκτες,
είναι σκόπιμο να εξεταστούν από κοινού υπό το πρίσμα του στόχου που
αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη
των στόχων θα οδηγούσε το θαλάσσιο περιβάλλον σε μια κατάσταση αντί
στοιχη προς αυτούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Προγράμματα παρακολούθησης
(Άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 24)
1. Ανάγκη παροχής πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της οικολο
γικής κατάστασης και την εκτίμηση της απόστασης που απομένει, καθώς και
της επιτευχθείσας προόδου προς την κατεύθυνση της καλής οικολογικής
κατάστασης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και με τα κριτήρια και μεθοδο
λογικά πρότυπα που πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του άρθρου 9 παρά
γραφος 3.
2. Ανάγκη πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των δεικτών
που είναι κατάλληλοι για τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο
άρθρο 10.
3. Ανάγκη πληροφοριών για να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των μέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 13.
4. Ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στον προσδιορισμό
της αιτίας της αλλαγής και, ως αποτέλεσμα αυτού, των τυχόν διαρθρωτικών
μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να επανέλθει η καλή περιβαλλοντική
κατάσταση, όταν έχουν παρατηρηθεί διαφορές σε σχέση με το επιδιωκόμενο
φάσμα καταστάσεων.
5. Ανάγκη παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τους χημικούς ρύπους που
απαντώνται σε είδη ευρισκόμενα στις ζώνες εμπορικής αλιείας και προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
6. Ανάγκη πρόβλεψης δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά
μέτρα όντως επιφέρουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές, αλλά καμία παρενέργεια.
7. Ανάγκη συνδυασμού και συγκέντρωσης των πληροφοριών, με γνώμονα τις
θαλάσσιες περιοχές ή υποπεριοχές σύμφωνα με το άρθρο 4.
8. Ανάγκη να διασφαλιστεί η συμβατότητα των προσεγγίσεων και μεθόδων
αξιολόγησης εντός και μεταξύ των θαλάσσιων περιοχών ή/και υποπεριοχών.
9. Ανάγκη επεξεργασίας τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων
παρακολούθησης σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε οι πληροφορίες να καταστούν
συγκρίσιμες.
10. Ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με τα
υφιστάμενα προγράμματα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο
να προαχθεί η συνοχή των εν λόγω προγραμμάτων και να αποφευχθούν
αλληλοεπικαλύψεις αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές περί παρακο
λούθησης που ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή
υποπεριοχή.
11. Ανάγκη να περιληφθεί, στην αρχική αξιολόγηση του άρθρου 8, μια αξιολό
γηση των κυριότερων αλλαγών στους περιβαλλοντικούς όρους και, ενδεχο
μένως, τα νέα ή τα ανακύπτοντα προβλήματα.
12. Στην αρχική αξιολόγηση κατ’ άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας, χρειάζεται
επεξεργασία των καταλλήλων στοιχείων που παρατίθενται στο παράρτημα
ΙΙΙ, συνεκτιμώντας και τη φυσική διακύμανσή τους, και αξιολόγηση της
προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση,
τους καθορισμένους δείκτες και τα οικεία σημεία αναφοράς —όρια ή στό
χους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Προγράμματα μέτρων
(Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 24)
1. Έλεγχοι δραστηριοτήτων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τα επιτρεπό
μενα επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας.
2. Έλεγχοι επιπτώσεων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον επιτρεπόμενο
βαθμό όχλησης μιας συνιστώσας του οικοσυστήματος.
3. Ρύθμιση της χωρικής και χρονικής κατανομής: διαχειριστικά μέτρα που επη
ρεάζουν τον τόπο και το χρόνο στον οποίο επιτρέπεται κάποια δραστηριότη
τα.
4. Μέτρα συντονισμού της διαχείρισης: μέσα που διασφαλίζουν το συντονισμένο
χαρακτήρα της διαχείρισης.
5. Μέτρα για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας, όπου αυτό είναι εφικτό, της
θαλάσσιας ρύπανσης.
6. Οικονομικά κίνητρα: διαχειριστικά μέτρα τα οποία, λόγω του οικονομικού
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, ωθούν τους χρήστες των θαλασσίων οικο
συστημάτων να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη
της επιδιωκόμενης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
7. Μέσα άμβλυνσης των επιπτώσεων και μέτρα αποκατάστασης: διαχειριστικά
μέσα που προσανατολίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς την αποκα
τάσταση των πληγέντων στοιχείων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
8. Επικοινωνία, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ευαισθητοποίηση
του κοινού.

