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Kopienas rīcība jūras vides politikas jomā ***I 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas 

jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva) (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 

2005/0211(COD)) 

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2005)0505)1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar 

kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0346/2005), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A6-0373/2006), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 

priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 
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P6_TC1-COD(2005)0211 
 
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 

14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2007/.../EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 

(Jūras vides stratēģijas direktīva) 

(Teksts ar EEA nozīmi) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2, 

 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu3, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru4, 

 

tā kā: 

(1) Jūras vide ir vērtīgs mantojums, kas attiecīgi jāaizsargā un jāatjauno, un pret to 

jāizturas tā, lai panāktu drošu, tīru, veselīgu un produktīvu okeānu un jūru 

bioloģisko daudzveidību un dinamiku. 

(2) Eiropu apskalo četras jūras – Vidusjūra, Baltijas jūra, Ziemeļjūra un Melnā 

jūra, kā arī divi okeāni – Atlantijas un Ziemeļu Ledus okeāns.  

(3) Kopienas cietzemes teritorija ir pussala, kuras krastu garums ir vairāki 

tūkstoši kilometru, bet Kopienas jūras platība ir lielāka nekā tās cietzemes 

platība.  

(4) Ir skaidrs, ka vajadzība pēc jūras dabas resursiem un jūras vides sniegtajiem 

ekoloģiskajiem pakalpojumiem, piemēram, atkritumu absorbcijas, ir pārāk 

liela – Kopienai ir jāsamazina ietekme uz jūras ūdeņiem gan savā teritorijā, 

gan ārpus tās.  

(5) Ņemot vērā Baltijas jūras ekosistēmas īpašo jutīgumu tās noslēgtās un 

iesāļās dabas dēļ, dalībvalstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā 

steidzamības jautājums jārisina tādi īpašie draudi Baltijas jūrai kā 

eitrofikācija, svešas izcelsmes sugu ieviešana un pārzveja.  

(6) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumam 

                                                 
2 OV C 185, 8.8.2006., 20. lpp. 
3 OV C 206, 29.8.2006., 5. lpp. 
4 Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. novembra Nostāja. 
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Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto Kopienas vides rīcības programmu5, 

trīs gadu laikā pēc programmas pieņemšanas bija jāizstrādā jūras vides 

aizsardzības un saglabāšanas tematiskā stratēģija ar vispārējo mērķi veicināt 

jūras ilgtspējīgu izmantošanu un saglabāt jūras ekosistēmas.  

(7) Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz jūras vidi, un kuras pamatā būtu 

integrēta pieeja, atkarībā no situācijas ir jāiekļauj kvalitatīvi un kvantitatīvi 

mērķi, kā arī darba grafiki, kas ļautu salīdzināt un novērtēt paredzētos 

pasākumus. Darbībām, kas saistītas ar stratēģijas īstenošanu, jāatbilst 

subsidiaritātes principam. Tajā jāizskata arī jautājums par ieinteresēto pušu 

aizvien pieaugošo dalību, kā arī jautājums par to, kā labāk izmantot dažādus 

Kopienas finanšu instrumentus, kas tieši vai netieši ir saistīti ar jūras vides 

aizsardzību.  

(8) Stratēģijas izstrādei un īstenošanai jābūt virzītai uz ekosistēmas 

saglabāšanu. Saskaņā ar šo pieeju ir jāņem vērā gan aizsargājamie 

bioģeogrāfiskie reģioni, gan cilvēku darbības, kas ietekmē jūras vidi.  

(9) Ir būtiski arī turpmāk izvirzīt mērķus bioloģijas un vides aizsardzības jomā, 

kā arī sagatavot atsauču materiālus, ņemot vērā mērķus, kas noteikti 

Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 

savvaļas faunas un floras aizsardzību6 (Biotopu direktīvā) un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā7, kā arī 

citus starptautiski atzītus mērķus.  

(10) Lai veicinātu jūras ilgtspējīgu izmantošanu un saglabātu jūras ekosistēmas, kā 

prioritātes ir jāizvirza laba vides stāvokļa panākšana Kopienas jūras vidē, šīs 

vides turpmāka aizsardzība un saglabāšana, kā arī turpmākas pasliktināšanās 

novēršana.  

(11) Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams pārskatāms un saskaņots tiesiskais 

regulējums, kas ietvertu laba vides stāvokļa definīciju un būtu saistīts ar 

kopējās zivsaimniecības politikas principiem un kas nodrošinātu rīcības 

kopējo satvaru un ļautu koordinēt veicamos pasākumus, kā arī integrēt tos ar 

pasākumiem, kas veicami atbilstīgi citiem Kopienas tiesību aktiem un 

starptautiskajiem nolīgumiem.  

(12) Kopienas jūras vidi veido dažādi jūras vides reģioni ar atšķirīgiem apstākļiem, 

problēmām un vajadzībām, kam nepieciešami atšķirīgi un īpaši risinājumi. Šī 

daudzveidība jāņem vērā, sagatavojot, plānojot un veicot pasākumus laba 

vides stāvokļa panākšanai Kopienas jūras vidē atbilstīgi jūras vides reģionu un 

apakšreģionu sistēmai.  

                                                 
5 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp. 
6 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 

1. lpp.). 
7 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 

Nr. 2455/2001/EK (OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.). 
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(13) Tādēļ ir lietderīgi, lai dalībvalstis, kurām ir kopīgs jūras reģions, nodrošinātu 

vienas kopīgas jūras vides stratēģijas izstrādi katram reģionam vai 

apakšreģionam tiem ūdeņiem, kas ir to suverenitātē vai jurisdikcijā. Katrai 

dalībvalstij ir jāizstrādā jūras vides stratēģija attiecībā uz tās Eiropas daļas 

ūdeņiem, kas, ņemot vērā katras dalībvalsts ūdeņu īpašās iezīmes, atspoguļotu 

attiecīgā jūras vides reģiona vispārējo perspektīvu. Ar jūras vides stratēģiju 

palīdzību jāpanāk, lai tiktu izpildītas laba vides stāvokļa sasniegšanai 

izstrādātās pasākumu programmas.  

(14) Jūras vide pēc būtības ir pārrobežu vide, tādēļ jūras vides stratēģiju izstrāde 

jāsaskaņo katrā jūras vides reģionā. Jūras vides reģioni ir kopīgi gan vairākām 

dalībvalstīm, gan dalībvalstīm un trešām valstīm, tādēļ jācenšas nodrošināt 

iespējami tuvāka saskaņošana starp visām attiecīgajām dalībvalstīm un trešām 

valstīm. Ja iespējams un nepieciešams, šāda saskaņošana jānodrošina ar jūras 

vides reģionā jau pastāvošu institucionālo struktūru palīdzību. 

(15) Rīcība starptautiskā mērogā ir neaizstājama šo mērķu sasniegšanai, tādēļ ar 

direktīvu jāpaplašina Kopienas ieguldījuma efektivitāte atbilstīgi 

starptautiskajiem nolīgumiem. 

(16) Tā kā zvejniecības valstu un kuģniecības valstu un to kuģu un darbību jūras 

vidē intereses mijiedarbojas, ar karoga valstīm ir jākoordinē darbības jūras 

vides aizsardzībai pret riskiem, kas saistīti ar šo kuģu darbību jūras reģionā. 

Ja jūras reģionā peld trešo valstu kuģi, dalībvalstīm ir jākoordinē centieni 

jūras vides aizsardzībai jau pastāvošo struktūru un iestāžu ietvaros.  

(17) Kopiena un dalībvalstis ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 

konvencijas (UNCLOS) puse, un tas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 

98/392/EK8. Tādēļ šajā direktīvā pilnībā jāņem vērā Kopienas un dalībvalstu 

saistības atbilstīgi minētajiem nolīgumiem. 

(18) Ar šo direktīvu arī jāatbalsta stingrā nostāja, ko Kopiena pieņem saistībā ar 

ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kas apstiprināta ar Padomes 

Lēmumu 93/626/EK9 attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības zuduma 

apturēšanu, bioloģisko daudzveidību saglabājoša un ilgtspējīga jūras 

izmantojuma nodrošināšanu un aizsargājamo jūras apgabalu globālas sistēmas 

izveidi ne vēlāk kā 2012. gadā. Bez tam ar direktīvu jāsniedz ieguldījums to 

mērķu sasniegšanā, ko izvirzīja Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu 

septītajā konferencē (CBD/COP7), kurā pieņēma un sīki izstrādāja darba 

programmu par jūras un piekrastes apgabalu bioloģisko daudzveidību, kurā 

ietverti daudzi mērķi un pasākumi, kas vērsti uz to, lai apturētu bioloģiskās 

daudzveidības zudumu valstu, reģionu un pasaules mērogā, kā arī nodrošinātu 

jūras ekosistēmas spēju atbalstīt produktu iegūšanu un pakalpojumu sniegšanu. 

Konferencē pieņēma un sīki izstrādāja arī darba programmu par 

aizsargājamiem apgabaliem, kuras mērķis ir ne vēlāk kā 2012. gadā izveidot 

un uzturēt ekoloģiski reprezentatīvas valstu un reģionu aizsargājamo jūras 

teritoriju sistēmas. Dalībvalstu saistības atbilstīgi Biotopu direktīvai izveidot 

Natura 2000 teritorijas ievērojami veicinās šo procesu. 

                                                 
8 OV L 179, 23.6.1998., 1. lpp. 
9 OV L 309, 13.12.1993., 1. lpp. 
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(19) Lai pilnībā īstenotu Natura 2000 tīklu saistībā ar jūras vidi, ir jāpiemēro 

racionāla metode. Atbilstoši šai metodei būtu jāsagatavo priekšlikumi par 

tādu Biotopu direktīvas pielikumu pieņemšanu, kas attiektos uz jūras 

dzīvotnēm un sugām, kā arī jāpiemēro un jāpielāgo pasākumi, kas 

nepieciešami tehniskai un finansiālai īstenošanai.  

(20) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, izšķiroša nozīme ir visu to vides 

aizsardzības mērķu, apsaimniekošanas pasākumu, kā arī monitoringa un 

novērtējuma pasākumu, kas noteikti saistībā ar aizsargājamām jūras 

teritorijām, integrēšanas jūras vides stratēģijās nodrošināšanai.  

(21) Ar šo direktīvu arī jādod ieguldījums Kopienas un dalībvalstu saistību izpildē 

atbilstīgi dažiem citiem starptautiskiem nolīgumiem, saskaņā ar kuriem tās 

uzņēmušās nozīmīgas saistības attiecībā uz jūras vides aizsardzību pret 

piesārņojumu; šie nolīgumi ir: Baltijas jūras rajona jūras vides aizsardzības 

konvencija, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 94/157/EK10, Konvencija 

par Ziemeļaustrumu Atlantijas jūras vides aizsardzību, kas apstiprināta ar 

Padomes Lēmumu 98/249/EK11, un tās jaunais V pielikums par jūras vides 

ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un 

attiecīgais III papildinājums, kas apstiprināti ar Padomes Lēmumu 

2000/340/EK12, un Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un 

piekrastes aizsardzību, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 77/585/EEK13, 

un tās 1995. gada grozījumi, kas apstiprināti ar Padomes Lēmumu 

1999/802/EK14, kā ari  tās Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret 

piesārņojumu no sauszemes avotiem, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 

83/101/EEK15.  

(22) Šajā procesā ir jāiesaista arī kaimiņvalstis un jāīsteno sadarbība ar tām, ir 

īpaši Baltijas jūras, Vidusjūras un Melnās jūras reģionā, cita starpā ņemot 

vērā partnerības iniciatīvas, kas tika uzsāktas saistībā ar ANO 2002. gada 

Pasaules sammitu par ilgtspējīgu attīstību.  

(23) Jāņem vērā arī bioloģiskā daudzveidība un jūras pētījumu potenciāls 

saistībā ar dziļūdens vidi attālākajos reģionos, kā arī  jāatbalsta zinātnisku 

pētījumu sagatavošana saskaņā ar specifiskām programmām, kas ļautu 

iegūt precīzāku informāciju par dziļūdens ekosistēmām.  

(24) Jūras vides efektīvai aizsardzībai dalībvalstīm ir jāveido sistēmas un 

platformas, kas pieļauj jūras lietu starpnozaru risināšanu. Tādēļ jūras 

ūdeņu stāvokļa attīstīšana nav jāapsver tikai no vides aizsardzības viedokļa, 

bet tai ir jāapvieno dabas zinātne ar reģiona ekonomisko, sociālo un 

administratīvo attīstību.  

(25) Atbilstīgi jūras vides stratēģijām veikto pasākumu programmas dos 

                                                 
10 OV L 73, 16.3.1994., 19. lpp. 
11 OV L 104, 3.4.1998., 1. lpp. 
12 OV L 118, 8.5.2000., 44. lpp. 
13  OV L 240, 19.9.1977., 1. lpp. 
14  OV L 322, 14.12.1999., 32. lpp. 
15  OV L 67, 12.3.1983., 1. lpp. 
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panākumus un būs tik rentablas, cik iespējams, tikai tad, ja tās izstrādās, 

balstoties uz padziļinātām zinātniskām zināšanām par jūras vides stāvokli 

noteiktā apgabalā, un pēc iespējas pielāgos katras dalībvalsts vajadzībām 

attiecībā uz tās ūdeņiem, ņemot vērā attiecīgā jūras vides reģiona vispārējo 

perspektīvu; tādēļ valstu mērogā jāsagatavo atbilstīga sistēma, kas ietver jūras 

pētniecības un monitoringa operācijas, ar informāciju pamatotas politikas 

veidošanai.  

(26) Dalībvalstīm jūras vides reģionā kā pirmais šādas sagatavošanās posms jāveic 

jūras ūdeņu raksturīgo iezīmju un darbības analīze, nosakot galvenās 

problēmas un faktorus, kas ietekmē šos ūdeņus, to ekonomisko un sociālo 

izmantojumu un jūras vides degradācijas radītās izmaksas.  

(27) Pamatojoties uz šādas analīzes rezultātiem, dalībvalstīm jānosaka laba vides 

stāvokļa raksturīgo iezīmju kopums Eiropas ūdeņiem. Šādā nolūkā ir lietderīgi 

paredzēt vispārējus kvalitatīvus raksturlielumus, sīki izstrādātus kritērijus un 

standartus, kas Komisijai, iesaistot visas ieinteresētās personas, jāizstrādā 

tuvākajā nākotnē.  

(28) Kopienai ir jārada nepieciešamie apstākļi, kuri ļautu dalībvalstīm gūt 

labumu no to pētījumu kvalitātes un zināšanu kopuma, kas tiek radīts 

universitātēs, kurās tiek apgūtas jūras zinātnes. Zinātniskā un tehniskā 

informācija, kas nepieciešama, lai īstenotu dažādus šīs direktīvas etapus, 

jāiegūst no uzticamiem avotiem, kā arī jānodrošina to piekrastes reģionu, 

kur šie mācību centri parasti atrodas, ilgtspējība.  

(29) Atbalsts jūras vides pētījumiem ir jāparedz Eiropas Kopienas Septītajā 

pamatprogrammā par pētniecību, tehnoloģisko attīstību un demonstrācijas 

pasākumiem 2007. līdz 2013. gadam.  

(30) Nākamais posms laba vides stāvokļa panākšanā ir vides aizsardzības mērķu 

izvirzīšana un monitoringa programmu izveide turpmākam novērtējumam, 

ļaujot regulāri izvērtēt attiecīgo ūdeņu stāvokli.  

(31) Uz šāda pamata dalībvalstīm jāizstrādā un jāīsteno pasākumu programmas, kas 

veidotas, lai panāktu labu vides stāvokli attiecīgajos ūdeņos, ietverot spēkā 

esošās Kopienas un starptautiskās prasības un attiecīgā jūras vides reģiona 

vajadzības.  

(32) Ņemot vērā vajadzīgo detalizētības pakāpi, ir lietderīgi, ka šos posmus veic 

dalībvalstis, tomēr pasākumu saskaņotības nodrošināšanai visā Kopienā un 

attiecībā uz saistībām pasaules mērogā ir būtiski noteikt, ka sagatavošanas 

sistēma un pasākumu programmas jāiesniedz Komisijai apstiprināšanai. 

(33) Pasākumu programmu plānošana, īstenošana un pārvaldība var būt saistīta 

ar ievērojamiem izdevumiem. Ņemot vērā to, ka pasākumu programmas ir 

veids, kā sasniegt direktīvas mērķus, Kopienai jāuzņemas daļa dalībvalstu 

izmaksu, kas rodas šo programmu sagatavošanas, īstenošanas un 

saskaņošanas laikā.  

(34) Lai nodrošinātu taisnīgumu un īstenošanas iespējamību, ir lietderīgi paredzēt 



6 
 

nosacījumus gadījumiem, kad dalībvalstīm nav iespējams pietiekami augstā 

līmenī sasniegt izvirzītos vides aizsardzības mērķus.  

(35) Šādā kontekstā jāparedz divu veidu īpaši gadījumi. Pirmais veids attiecas uz 

situāciju, kad dalībvalstij sasniegt izvirzītos vides aizsardzības mērķus neļauj 

citas valsts darbība vai bezdarbība, dabīgi cēloņi vai nepārvarama vara vai arī 

kad dalībvalsts pati veic pasākumus tādu sabiedrības interesēs esošu iemeslu 

dēļ, kuri uzskatāmi par svarīgākiem nekā veikto pasākumu negatīvā ietekme 

uz vidi. Ir lietderīgi atļaut dalībvalstīm šādos gadījumos to pasākumu 

programmās iekļauto pasākumu vietā veikt ad hoc pasākumus. Ad hoc 

pasākumi jāizstrādā tā, lai novērstu skarto jūras ūdeņu stāvokļa turpmāku 

pasliktināšanos un lai mazinātu negatīvo ietekmi attiecīgajā jūras vides 

reģionā.  

(36) Otrs īpašu gadījumu veids ir tāds, ka dalībvalsts atklāj problēmu, kas ietekmē 

vides stāvokli tās Eiropas daļas jūras ūdeņos un iespējams pat visā attiecīgajā 

jūras vides reģionā, bet nespēj šo problēmu risināt ar valsts mērogā veiktiem 

pasākumiem. Tādos gadījumos jāparedz nosacījums, ka Komisiju par to 

informē tad, kad tiek iesniegtas pasākumu programmas. 

(37) Tomēr īpašajiem gadījumiem pieļautās atkāpes ir jāpakļauj kontrolei Kopienas 

mērogā. Tādēļ attiecībā uz pirmā veida gadījumiem ir lietderīgi Komisijas 

veiktā novērtējuma gaitā pirms pasākumu programmas apstiprināšanas 

pievērst pienācīgu uzmanību jebkādu veicamo ad hoc pasākumu efektivitātei. 

Gadījumos, kad dalībvalsts atsaucas uz pasākumu, kas veikts svarīgāku 

sabiedrības interesēs esošu iemeslu dēļ, Komisijai jāpārliecinās, ka jebkādas 

jūras vides izmaiņas vai pārvērtības neizraisa pastāvīgu situāciju, kad laba 

vides stāvokļa panākšana attiecīgajā jūras vides reģionā kļūst neiespējama vai 

traucēta.  

(38) Attiecībā uz otrā veida īpašajiem gadījumiem Komisijai pirms pasākumu 

programmas apstiprināšanas jāizvērtē, cik pamatots ir attiecīgās dalībvalsts 

viedoklis, ka valsts mērogā veikti pasākumi nebūtu pietiekami un ka tādēļ 

nepieciešama rīcība Kopienas mērogā. 

(39) Ņemot vērā jūras ekosistēmu dinamisko raksturu un to dabīgo mainību, kā arī 

faktu, ka jūras vidē esošās problēmas un to ietekme uz jūras ekosistēmām 

mainās līdz ar dažādu cilvēka darbības modeļu attīstību un klimata pārmaiņu 

ietekmi, ir būtiski atzīt, ka laba vides stāvokļa definīcija ir dinamiska un 

mainīga un ka tā jāpielāgo laika gaitā. Tādējādi ir lietderīgi, lai jūras vides 

aizsardzība būtu elastīga un pielāgojama. Tādēļ ir jāparedz tas, ka jūras vides 

stratēģijas regulāri jāatjaunina.  

(40) Jāparedz arī pasākumu programmu publicēšana un atjaunināšana, kā arī 

Komisijai iesniedzami starpposma ziņojumi, kuros aprakstīti panākumi 

direktīvas īstenošanā.  

(41) Lai nodrošinātu plašas sabiedrības aktīvu iesaistīšanos jūras vides stratēģiju 

izstrādē, īstenošanā un atjaunināšanā, jāsniedz pietiekama informācija par 

dažādiem jūras vides stratēģiju elementiem, ar tām saistītajiem jaunumiem, kā 

arī pēc pieprasījuma jānodrošina attiecīgie pamatdokumenti un informācija, 
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kas izmantota jūras vides stratēģiju izstrādē. 

(42) Ir lietderīgi, ka Komisija iesniedz pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 

direktīvas īstenošanu divu gadu laikā pēc visu pasākumu programmu 

saņemšanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2017. gadā. Turpmāki 

Komisijas ziņojumi pēc tam jāpublicē reizi sešos gados.  

(43) Lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes ... Direktīvai 

2007/.../EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas 

Kopienā (INSPIRE)16, jāpielāgo jūras vides stāvokļa novērtēšanas un 

monitoringa standarti, vides aizsardzības mērķi un datu pārraidei un apstrādei 

izmantojamie tehniskie formāti. 

(44) Zivsaimniecības vadību regulējošus pasākumus var veikt cita starpā kopējās 

zivsaimniecības politikas kontekstā, kā noteikts Padomes 2002. gada 

20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu 

saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 

politiku17, pamatojoties uz zinātniskiem atzinumiem, un tādēļ šī direktīva 

attiecas arī uz tādiem pasākumiem. Radioaktīvu materiālu izmantošanas 

izraisītas izplūdes un emisijas kontroli regulē Euratom līguma 30. un 31. 

pants, tādēļ šī direktīva uz to neattiecas. 

(45) Kopējās zivsaimniecības politikas nākotnes reformai ir jāņem vērā zvejas 

ietekme uz vidi un šīs direktīvas mērķi. 

(46) Dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt paredzētās darbības mērķus un paredzētās 

darbības apjoma vai rezultātu dēļ tos var vieglāk sasniegt Kopienas mērogā, 

tādēļ Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 

izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 

proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs minēto 

mērķu sasniegšanai. 

(47) Dalībvalstu rīcības pamatā ir jābūt piesardzības principam un ekosistēmu 

metodei. 

(48) Šajā direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši 

atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Konkrēti šīs direktīvas mērķis ir 

integrēt Kopienas politikā augstu vides aizsardzības līmeni un uzlabot vides 

kvalitāti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu, kā noteikts Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 37. pantā.  

(49) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 

1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 

ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību18. 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

                                                 
16 OV ... 
17 OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. 
18 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK 

(OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.). 
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I nodaļa 

Vispārīgi noteikumi 

1. pants 

Priekšmets 

Ar šo direktīvu izveido regulējumu, kura ietvaros dalībvalstis ne vēlāk kā 2017. gadā 

panāk labu vides stāvokli jūras vidē un veic pasākumus, kuri: 

 

a) aizsargā un saglabā jūras vidi vai padara iespējamu tās atjaunošanos, vai, ja 

tas ir iespējams, atjauno jūras bioloģiskās daudzveidības un jūras 

ekosistēmu darbību, to struktūru, funkcijas un tajās notiekošos procesus; 

 

b) nepieļauj jūras vides piesārņojumu un to pakāpeniski izskauž, lai novērstu 

tā ietekmi un risku, kas varētu būtiski kaitēt jūras bioloģiskajai 

daudzveidībai, jūras ekosistēmām, cilvēku veselībai vai likumīgai jūras 

izmantošanai; 

 

c) ietver jūras vides pakalpojumu un preču izmantošanu, kā arī citu darbību 

veikšanu jūras vidē līdz ilgtspējīgam līmenim tā, lai tās neapdraud ne 

nākamo paaudžu darbības iespējas, ne jūras ekosistēmas spēju reaģēt uz 

dabas un cilvēku radītajām pārmaiņām. 

2. pants 

Darbības joma 

Direktīva piemērojama visiem „jūras ūdeņiem Eiropā” un ņem vērā vajadzību 

nodrošināt asociēto valstu un kandidātvalstu jūras vides kvalitāti. 

3. pants 

Pastāvošie pienākumi, saistības un iniciatīvas 

Šī direktīva neskar:  

 

a) dalībvalstu vai Kopienas pašreizējos pienākumus, saistības un iniciatīvas 

Kopienas vai starptautiskajā līmenī attiecībā uz vides aizsardzību jūras 

ūdeņos Eiropā; un 

 

b) dalībvalstu kompetenci jau esošajās starptautiskajās institucionālajās 

struktūrās. 

 

4. pants 

Definīcijas 

Šajā direktīvā: 

 

1) „jūras ūdeņi Eiropā” ir  
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– visi ūdeņi Eiropā, kuri atrodas jūras virzienā no bāzes līnijas, no 

kuras mēra teritoriālo ūdeņu platumu, un sniedzas līdz vistālākajam 

punktam apgabalā, kas ir dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā, 

ietverot visu šādu ūdeņu gultni un grunti; un 

 

– visi paisuma un bēguma ūdeņi, kuri atrodas dalībvalsts iekšienē vai 

to apskalo un no kuriem tiek mērīts teritoriālo ūdeņu attālums, un 

jebkāda zeme vai jūras gultne, ko nepārtraukti vai periodiski klāj šie 

ūdeņi; 

 

2) „vides stāvoklis” ir vispārējais stāvoklis attiecīgā apgabala ūdens vidē, 

ņemot vērā: 

 

a) jūras ekosistēmu struktūru, funkcijas un tajā notiekošos procesus; 

un 

 

b) komponentus, apstākļus un faktorus – akustiskus, bioloģiskus, 

ķīmiskus, klimatiskus, ģeogrāfiskus, ģeoloģiskus, fiziskus vai 

fizioģeogrāfiskus – starp kuriem notiek savstarpēja mijiedarbība un 

kuri nosaka attiecīgās a) punktā norādītās jūras ekosistēmu 

apstākļus, produktivitāti, kvalitāti un stāvokli. 

 

Komponenti, apstākļi un faktori, kas norādīti b) punktā ietver tos, 

kuri radušies cilvēka darbības rezultātā neatkarīgi no tā, vai šīs 

darbības tiek veiktas Eiropas jūras ūdeņos vai ārpus tiem; 

 

3) „labs vides stāvoklis” ir tāds vides stāvoklis, kad: 

 

a) jūras vides ietilpstošo ekosistēmu struktūra, funkcijas un tajās 

notiekošie procesi ļauj šīm ekosistēmām darboties pilnīgi 

pašuzturoši, kā tas notiek dabiski. Jūras ekosistēmas uztur savu 

dabisko pretošanās spēju, ja nākas saskarties ar lielākām vides 

pārmaiņām; 

 

b) visas cilvēka darbības attiecīgajā apgabalā un ārpus tā notiek tādā 

veidā, lai to kopējā ietekme uz jūras ekosistēmām būtu savienojama 

ar labu vides stāvokli. Cilvēku darbības jūras vidē notiek tā, lai 

nepārsniegtu ilgtspējības līmeni novērtējumam pakļautajā 

ģeogrāfiskajā apvidū. Tiek saglabāts potenciāls, kas nākamajām 

paaudzēm ir nepieciešams jūras vides izmantošanai un darbībai tajā;  

 

c) bioloģiskā daudzveidība un jūras ekosistēmas tiek aizsargātas, tiek 

novērsta to degradācija, ir iespējama reģenerācija un iespēju robežās 

tiek atjaunotas to struktūra, funkcijas un tajās notiekošie procesi; 

 

d) jūras vidē pastāvīgi tiek samazināts piesārņojums un enerģija, kā arī 

troksnis, nodrošinot tās ietekmes vai riska samazināšanu līdz 

minimumam, kas apdraud bioloģisko daudzveidību, jūras 

ekosistēmas, cilvēku veselību vai likumīgu jūras izmantošanu; un 
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e) visi I pielikumā uzskaitītie nosacījumi tiek ievēroti; 

 

4) „piesārņojums” ir cilvēka darbības rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs 

piesārņojums ar vielām vai enerģiju, kā arī ar troksni, kam ir vai var būt 

kaitīga ietekme uz jūras bioloģisko daudzveidību un uz jūras ekosistēmām, 

kurš var radīt risku cilvēku veselībai, kā arī radīt šķēršļus jūras likumīgai 

izmantošanai; 

 

5) „aizsargājamās jūras teritorijas” ir teritorijas, kurās ir ierobežotas vai 

aizliegtas darbības, kuras (pēc definīcijas) izdara svarīgu spiedienu un/vai 

stipri ietekmē jūras vidi.  Jūras vides stratēģijas sagatavošanas posmā 

dalībvalstis nosaka aizsargājamās jūras teritorijas, un tās ietilpst jūras 

teritoriālās plānošanas sistēmā, kas ir saskaņota Kopienas, reģionālajā un 

apakšreģionālajā līmenī un ir saskaņā ar Kopienas parakstītajām 

starptautiskajām saistībām. 

5. pants 

Jūras vides reģioni un apakšreģioni 

1. Dalībvalstis īsteno šo direktīvu attiecībā uz šādiem jūras reģioniem: 

a) Baltijas jūru; 

b) Ziemeļaustrumu Atlantiju; 

c) Vidusjūru; 

d) Melno jūru. 

2. Lai ņemtu vērā konkrēta apgabala īpatnības, dalībvalstis var īstenot šo 

direktīvu, atsaucoties uz 1. punktā minēto jūras ūdeņu apakšiedalījumu, ar 

nosacījumu, ka šādu apakšiedalījumu ierobežo atbilstīgi starptautiskajiem 

nolīgumiem un tas ir saderīgs ar šādiem jūras vides apakšreģioniem: 

a) Ziemeļaustrumu Atlantijā: 

i) Ziemeļjūrā, tostarp Kategatā, Lamanšā – jūras ūdeņi, kas ir Apvienotās 

Karalistes, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Nīderlandes, Vācijas un 

Zviedrijas suverenitātē vai jurisdikcijā; 

ii) Ķeltu jūrās – jūras ūdeņi, kas ir Apvienotās Karalistes un Īrijas 

suverenitātē vai jurisdikcijā; 

iii) Biskajas līcī un Ibērijas pussalas piekrastē – jūras ūdeņi, kas ir 

Francijas, Portugāles un Spānijas suverenitātē vai jurisdikcijā; 

iv) Atlantijas okeānā – jūras ūdeņi, kas atrodas ap Azoru salām un 

Madeiru un ir Portugāles suverenitātē vai jurisdikcijā, un jūras ūdeņi, 

kas atrodas ap Kanāriju salām un ir Spānijas suverenitātē vai 

jurisdikcijā. 

b) Vidusjūrā: 
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i) Vidusjūras rietumdaļā – jūras ūdeņi, kas ir Francijas, Itālijas un 

Spānijas suverenitātē vai jurisdikcijā; 

ii) Adrijas jūrā – jūras ūdeņi, kas ir Itālijas, Slovēnijas un Horvātijas 

suverenitātē vai jurisdikcijā;  

iii) Jonijas jūrā – jūras ūdeņi, kas ir Grieķijas, Itālijas un Maltas 

suverenitātē vai jurisdikcijā; 

iv) Egejas - Levantu jūrā – jūras ūdeņi, kas ir Grieķijas un Kipras 

suverenitātē vai jurisdikcijā. 

Dalībvalstis līdz 30. panta 1. punkta pirmajā daļā norādītajai dienai informē Komisiju 

par visiem apakšiedalījumiem. 

3. Katrā no jūras reģioniem attiecīgajai dalībvalstij ir jāpanāk labs Eiropas 

jūras ūdeņu stāvoklis šajā reģionā ne vēlāk kā līdz 2017. gadam, izveidojot un 

īstenojot šim reģionam paredzētu stratēģiju saskaņā ar šīs direktīvas normām. 

Dalībvalstis izveido piemērotas pārvaldības vienības saviem jūras ūdeņiem Eiropā 

attiecībā uz katru jūras reģionu vai apakšreģionu. Pārvaldības vienības, ja tas ir 

lietderīgi, ņem vērā pašreizējās pārvaldības, monitoringa un novērtējuma vienības, 

un tām jābūt identificētām ar koordinātām atbilstīgajā jūras vides stratēģijā. 

Dalībvalstis informē Komisiju par ikvienu noteiktu pārvaldības vienību līdz dienai, 

kas noteikta 30. panta 1. punkta 1. daļā. 

6. pants 

Jūras vides stratēģijas 

1. Dalībvalstis panāk labu jūras vides stāvokli, izveidojot un īstenojot jūras 

vides stratēģijas. 

2. Dalībvalstis, kurām ir kopēji jūras reģioni, nodrošina to, lai katra reģiona 

vai apakšreģiona ūdeņiem, kuri ir to suverenitātē vai jurisdikcijā, tiktu izveidota 

viena kopēja jūras vides stratēģija. Katra dalībvalsts katrā attiecīgajā jūras vides 

reģionā izstrādā jūras vides stratēģiju attiecībā uz tās jūras ūdeņiem Eiropā atbilstīgi 

šādam darba plānam: 

a) sagatavošanas posms: 

i) attiecīgo ūdeņu faktiskā vides stāvokļa un cilvēka darbības ietekmes uz 

vidi sākotnējais novērtējums atbilstīgi 10. pantam, kas jāveic ne vēlāk 

kā ... *; 

ii) attiecīgo ūdeņu laba vides stāvokļa definēšana atbilstīgi 11. panta 

1. punktam, kas jāveic ne vēlāk kā ... *; 

iii) vides aizsardzības mērķu kopuma izveide atbilstīgi 12. panta 

                                                 
*  2 gadus pēc spēkā stāšanās dienas. 
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1. punktam, kas jāveic ne vēlāk kā ... **; 

iv) turpmākam novērtējumam un pastāvīgai vides aizsardzības mērķu 

atjaunināšanai paredzētas monitoringa programmas izveide un 

īstenošana atbilstīgi 13. panta 1. punktam, kas jāveic ne vēlāk kā ... **, 

ja vien attiecīgos Kopienas tiesību aktos nav noteikts citādi;  

b) pasākumu programmas:  

i) laba vides stāvokļa panākšanai paredzētu pasākumu programmas 

izstrāde atbilstīgi 16. panta 1., 3. un 5. punktam ne vēlāk kā 

2012. gadā; 

ii) iepriekš i) apakšpunktā minētās programmas izpildes uzsākšana 

atbilstīgi 16. panta 8. punktam ne vēlāk kā 2014. gadā. 

3. Ja dalībvalstis, kurām ir kopīgi ūdeņi kādā atsevišķā jūras reģionā vai 

apakšreģionā, vienojas īstenot 2. panta a) un b) punktos norādītos soļus ātrāk, nekā 

tas norādīts, tās informē Komisiju par savu koriģēto grafiku un atbilstīgi darbojas. 

Šīs dalībvalstis saņem pienācīgu atbalstu no ES par to lielākām pūlēm vides 

uzlabošanā, pārveidojot apgabalu par eksperimentālu apgabalu. 

Noteikumi 2. panta a) un b )punktos nekavē dalībvalstis uzturēt vai ieviest 

stingrākus vides aizsardzības pasākumus. 

4. Dalībvalstis izveido atbilstošus mehānismus, lai nodrošinātu 2. punktā 

norādīto posmu, kuriem jāatbilst 10., 11., 12., 13. un 16. pantam, sagatavošanu un 

īstenošanu saskaņā ar 8. pantu un tā, lai rastos viena kopēja jūras vides stratēģija 

katram reģionam un tiktu sniegts kopējs ziņojums par šajos pantos norādītajiem 

komponentiem. 

Par katru jūras reģionu dalībvalsts vai kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā sniedz 

ziņojumu Komisijai un attiecīgajām dalībvalstīm. 

5. Baltijas jūras reģions varētu būt eksperimentālais apgabals, kurā īstenot 

jūras vides stratēģiju. Gaidāmais Baltijas jūras rīcības plāns no Helsinku komisijas 

(HELCOM) varētu būt lietderīgs resurss, lai izmantotu Baltijas jūru šim mērķim. 

Šā reģiona dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2010. gadam izstrādā kopīgu pasākumu 

programmu Baltijas jūras reģionam saskaņā ar 16. panta 1. punkta a) un b) daļām, 

lai panāktu labu jūras vides stāvokli Baltijas jūras reģionā. 

7. pants 

Aizsargājamās jūras teritorijas 

1. Dalībvalstīm to izstrādātajās stratēģijās ir jāprecizē vides aizsardzības 

pasākumi katrai tādai reģiona un apakšreģiona teritorijai, ko sauc par 

„aizsargājamo jūras teritoriju”. 

                                                 
**  3 gadus pēc spēkā stāšanās dienas. 
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Kā daļu no stratēģijām reģionos un apakšreģionos dalībvalstis vajadzības gadījumā 

izveido slēgtus jūras dabas rezervātus, lai aizsargātu un saglabātu visvārīgākās 

jūras ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību. 

2. Dalībvalsts, izstrādājot pasākumu programmu, tajā iekļauj teritoriālos vides 

aizsardzības pasākumus, kas ietver, bet neierobežojas ar īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, kā arī īpaši aizsargājamo 

teritoriju izmantošanu saskaņā ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 

79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību19 (Putnu direktīva) un aizsargājamo 

jūras teritoriju izmantošanu, kā noteikts Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 

pušu konferences lēmumā VII/5, kā arī saskaņā ar citiem starptautiskajiem vai 

reģionālajiem nolīgumiem, kurus Kopiena parakstījusi. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs teritorijas ne vēlāk kā 2012. gadā dod 

ieguldījumu saskaņotā un reprezentatīvā aizsargājamo jūras teritoriju sistēmā, kas 

ietver pietiekami lielas teritorijas, kuras ir pilnīgi aizsargātas no jebkādām ieguves 

darbībām, lai aizsargātu cita starpā nārsta, zivjaudzēšanas un barošanas gultnes un 

nodrošinātu ekosistēmu integritātes, struktūras un funkcionēšanas saglabāšanu vai 

atjaunošanu. 

4. Dalībvalstis izveido vienu vai vairākus šo aizsargājamo jūras teritoriju 

reģistrus un tos pabeidz ..... 

5. Šajā reģistrā vai reģistros iekļautajai informācijai ir jābūt publiski 

pieejamai. 

6. Jūras aizsargājamo apgabalu reģistru vai reģistrus katram jūras reģionam 

pārskata un atjaunina. 

8. pants 

Sadarbība un koordinācija ar trešām valstīm 

1. Šīs direktīvas izpildes nolūkā dalībvalstis, kuru jūras ūdeņi ir vienā un tajā 

pašā jūras vides reģionā vai apakšreģionā, sadarbojas un koordinē savu rīcību. 

Ja iespējams un nepieciešams, dalībvalstis izmanto jūras vides reģionā vai 

apakšreģionā jau izveidotas institucionālās struktūras, un, cik vien iespējams, –

 programmas un darbības, kuras jau ir pieņemtas, uzsverot to, ka tās ir īpaši 

jāpiemēro, lai tās atbilstu 22. pantam. 

2. Jūras vides stratēģijas izveidošanas un īstenošanas nolūkā dalībvalstis katrā 

jūras vides reģionā vai apakšreģionā dara visu iespējamo, lai koordinētu savu rīcību 

ar: 

a) trešām valstīm, kuru suverenitātē vai jurisdikcijā ir piekrastes zonas 

attiecīgajā jūras reģionā;  

                                                 
19 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 

Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.). 
  Trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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b) trešām valstīm, ar kuru karogiem kuģi darbojas attiecīgajā jūras reģionā; 

un 

c) trešām valstīm, kas ir cietzemes ieskautas, bet kuru teritorijās ir lokāli vai 

difūzi piesārņojuma avoti, kas piesārņo attiecīgo jūras reģionu ar upju vai 

atmosfēras starpniecību. 

Šajā kontekstā dalībvalstu rīcība pēc iespējas balstās uz programmām un 

pasākumiem, kas jau izstrādāti saistībā ar struktūrām, kuras izveidotas atbilstīgi 

starptautiskiem nolīgumiem. 

Dalībvalstis un Komisija to starptautisko un reģionālo nolīgumu kontekstā, ko 

Kopiena ir noslēgusi ar organizācijām un trešām valstīm, kuru suverenitātē vai 

jurisdikcijā ir: 

– ūdeņi, kas robežojas ar jūras ūdeņiem Eiropā, 

– kuģi, kas peld jūras ūdeņos Eiropā, un 

– zeme, kas var radīt piesārņojumu jūras ūdeņos Eiropā, 

Dalībvalstis un Komisija veicina jūras vides stratēģijas pasākumu un programmu 

īstenošanu saskaņā ar II un III nodaļas noteikumiem. 

3. Komisija līdz 2007. gadam izveido regulējošu struktūru, kurā uzmanība 

koncentrēta uz vides kritērijiem, lai nodrošinātu, ka visas ieinteresētās puses tiek 

iesaistītas konsultācijās pirms svarīgiem jūras vides infrastruktūras projektiem. 

4. ES atbalstu, piemēram, atbilstīgi kopējai lauksaimniecības politikai var 

piešķirt tikai tādām iesaistītajām pusēm, kuras var pierādīt, ka viņu darbība ir 

līdzsvarota barības vielu ziņā, t.i., ka ir izslēgtas lielas barības vielu noplūdes. 

 

9. pants 

Valstu kompetentās iestādes 

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā 30. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktajā dienā 

katrā attiecīgajā jūras vides reģionā nosaka kompetento iestādi šīs direktīvas 

īstenošanai attiecībā uz to jūras ūdeņiem Eiropā. 

Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc minētās dienas iesniedz Komisijai šādu 

kompetento iestāžu sarakstu līdz ar II pielikumā norādītajām informācijas vienībām. 

Dalībvalstis tajā pašā laikā nosūta Komisijai valstu kompetento iestāžu sarakstu, 

minot visas attiecīgās starptautiskās struktūras, kurās tās piedalās.  

2. Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta 

atbilstīgi 1. punktam, un to veic trīs mēnešu laikā pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā. 
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II nodaļa 

Jūras vides stratēģijas – sagatavošana 

10. pants 

Novērtējums 

1. Katram jūras reģionam dalībvalstis veic sākotnējo novērtējumu attiecībā uz 

to jūras ūdeņiem Eiropā, novērtējumā ietverot: 

a) šo ūdeņu būtisko raksturlielumu, funkciju un faktiskā vides stāvokļa analīzi, 

pamatojoties uz papildināmu elementu sarakstu, kas izklāstīts III pielikuma 

1. tabulā, un aptverot visus biotopu veidus, bioloģiskos komponentus, fizikāli 

ķīmiskās īpašības un hidromorfoloģiju; 

b) galveno ietekmju un faktoru analīzi, jo īpaši attiecībā uz cilvēku darbības 

ietekmi uz šo ūdeņu ekoloģisko stāvokli, kas: 

i) ir balstīta uz papildināmu elementu sarakstu, kas izklāstīts 

III pielikuma 2. tabulā; 

ii) attiecas uz kumulatīvu un sinerģisku ietekmi, kā arī attīstības 

tendencēm; un 

iii) ņem vērā atbilsmes novērtējumus, kas ir izstrādāti saskaņā ar ES 

spēkā esošajiem tiesību aktiem; 

c) ūdeņu izmantošanas ekonomisko un sociālo analīzi, kā arī jūras vides 

degradācijas radīto izmaksu analīzi. 

2. Lai nodrošinātu visaptverošu jūras vides stāvokļa novērtējumu, šā panta 

1. punktā minētajos analīzes procesos ņem vērā elementus attiecībā uz piekrastes, 

pārejas un teritoriālajiem ūdeņiem atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK attiecīgiem 

nosacījumiem, kā arī atbilstīgos noteikumus Padomes 1991. gada 21. maija 

Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu20, kā arī Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra Direktīvā 2006/7/EK par 

peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību21 un Eiropas Parlamenta un Padomes ... 

Direktīvu .../.../EK par vides kvalitātes standartiem ūdens politikas jomā un ar kuru 

groza Direktīvu 2000/60/EK22, lai nodrošinātu visaptverošu jūras vides stāvokļa 

novērtējumu. 

3. Dalībvalstis, sagatavojot novērtējumu par katru jūras reģionu atbilstīgi 

1. punktam un izmantojot saskaņā ar 6. panta 3. punktu noteikto sadarbības 

metodi, veic visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka: 

                                                 
20 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 

Nr. 1882/2003. 

21  OV L 64, 4.3.2006., 37. lpp. 
22  OV ... 
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a) to novērtēšanas metodes būtu saskaņotas visās viena jūras reģiona 

dalībvalstīs;  

b) tiktu ņemta vērā pārrobežu ietekme un pārrobežu iezīmes; un 

c) tiktu ņemti vērā viena jūras reģiona dalībvalstu viedokļi. 

4. Sākotnējos novērtējumos iegūtajiem datiem un informācijai jābūt 

pieejamiem Eiropas Vides aģentūrai, kā arī attiecīgajām reģionālajām jūras lietu 

un zivsaimniecības organizācijām un konvencijām ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā 

novērtējuma pabeigšanas, lai šos datus un informāciju varētu izmantot jūras 

novērtējumos visā Eiropā, jo īpaši jūras vides statusa pārskatā Kopienā saskaņā ar 

23. panta 3. punkta b) apakšpunktu. 

11. pants 

Laba vides stāvokļa definēšana 

1. Vadoties no sākotnējā novērtējuma, kas veikts atbilstīgi 10. panta 1. punktam, 

dalībvalstis katrā attiecīgajā jūras vides reģionā definē laba vides stāvokļa īpašu 

raksturīgo iezīmju kopumu jūras ūdeņos Eiropā, pamatojoties uz I un III pielikumā 

norādītajiem vispārējiem kvalitatīvajiem raksturlielumiem, kritērijiem un standartiem. 

Tās cita starpā ņem vērā I un III pielikumā par  dzīvotņu veidiem uzskaitītos 

elementus, bioloģiskos komponentus, fizikāli ķīmiskās īpašības un hidromorfoloģiju. 

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai atbilstīgi 10. panta 1. punktam veiktā 

novērtējuma rezultātus un atbilstīgi šā panta 1. punktam izstrādāto definējumu ne 

vēlāk kā trīs mēnešus pēc definējuma izstrādes pabeigšanas. 

12. pants 

Vides aizsardzības mērķu izvirzīšana 

1. Pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 10. panta 1. 

punktam, dalībvalstis katrā attiecīgajā jūras vides reģionā izstrādā kopīgi vienu 

visaptverošu vides aizsardzības mērķu kopumu, kas virzīts uz laba vides stāvokļa 

sasniegšanu ne vēlāk kā 2017. gadā, un ar tiem saistīto rādītāju kopumu attiecībā uz 

to jūras ūdeņiem Eiropā, ņemot vērā papildināmu raksturlielumu sarakstu, kas 

izklāstīts IV pielikumā. 

Nosakot šos mērķus un rādītājus, dalībvalstis ņem vērā pašreizējo vides aizsardzības 

mērķu turpmāku piemērošanu valstu, Kopienas vai starptautiskā mērogā attiecībā uz 

tiem pašiem ūdeņiem un nodrošina, ka atbilstīgā pārrobežu ietekme un pārrobežu 

iezīmes arī tiek ņemtas vērā. 

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai vides aizsardzības mērķus ne vēlāk kā trīs 

mēnešus pēc to izvirzīšanas. 

13. pants 

Monitoringa programmu izveide 
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1. Pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 10. panta 1. 

punktam, dalībvalstis izveido un īsteno koordinētas monitoringa programmas, lai 

veiktu vides stāvokļa turpmāku novērtējumu attiecībā uz to jūras ūdeņiem Eiropā, 

pamatojoties uz III un V pielikumā izklāstītajiem sarakstiem un atsaucoties uz vides 

aizsardzības mērķiem, kas izvirzīti atbilstīgi 12. pantam.  

Šīs programmas atbilst jūras vides reģioniem vai apakšreģioniem un balstās uz 

novērtējuma un monitoringa nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgos Kopienas tiesību 

aktos, jo īpaši Direktīvā 79/409/EEK un Direktīvā 92/43/EEK, vai starptautiskos 

nolīgumos, vai uz Kopienas iniciatīvām attiecībā uz telpisko datu infrastruktūru un 

Vides un drošības globālo monitoringu (GMES), īpaši saistībā ar jūras 

pakalpojumiem tādā mērā, kādā šādas prasības atbilst dalībvalstu jūras ūdeņiem 

Eiropā iepriekš minētajā jūras reģionā. 

2. Katram jūras reģionam vai apakšreģionam dalībvalstis izveido monitoringa 

programmu saskaņā ar iepriekšminēto 1. punktu, un koordinācijas nolūkā veic 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka: 

a) monitoringa metodes ir saskaņotas visās dalībvalstīs un ir pamatotas uz 

skaidri definētiem kopīgiem mērķiem; 

b) tiek ņemta vērā atbilstīgā pārrobežu ietekme un pārrobežu iezīmes. 

3. Ja nepieciešams, Komisija saskaņā ar 28. panta 2. punktā norādīto kārtību 

pieņem specifikācijas un standartizētas metodes monitoringam un novērtējumam, 

kurās ņemtas vērā pašreizējās saistības un ar kuru palīdzību nodrošina monitoringa un 

novērtējuma rezultātu salīdzināmību. 

4. Monitoringa programmās iegūtajiem datiem un informācijai ir jābūt 

pieejamiem Eiropas Vides aģentūrai, kā arī attiecīgajām reģionālajām jūras lietu 

un zivsaimniecības organizācijām un konvencijām ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šo 

programmu pabeigšanas, lai šos datus un informāciju varētu izmantot jūras 

novērtējumos visā Eiropā, jo īpaši jūras vides statusa pārskatā Kopienā saskaņā ar 

23. panta 3. punkta b) apakšpunktu. 

14. pants 

Jūras piesārņojums 

Dalībvalstis pieņem pasākumus un programmas jūras piesārņojuma iespējami 

precīzākai noteikšanai un izsekojamībai. 

15. pants 

Apstiprinājums 

Pamatojoties uz visu atbilstīgi 10. panta 1. punktam, 11. panta 2. punktam, 12. panta 

2. punktam un 13. panta 2. punktam paziņoto informāciju par katru jūras vides 

reģionu, Komisija katras dalībvalsts gadījumā izvērtē, vai paziņotās informācijas 

elementi veido regulējumu, kas atbilst šīs direktīvas prasībām. 

Veicot šādu izvērtējumu, Komisija ņem vērā šāda regulējuma saskaņotību katrā jūras 
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vides reģionā un visā Kopienā. 

Izvērtējuma nolūkā Komisija var lūgt attiecīgai dalībvalstij sniegt jebkādu papildu 

informāciju, kas Komisijai vajadzīga lēmuma pieņemšanai. 

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija saņēmusi paziņoto informāciju par 

monitoringa programmām, kas izveidotas atbilstīgi 13. pantam, Komisija katras 

dalībvalsts gadījumā var izlemt noraidīt šādu regulējumu vai jebkuru tā elementu, ja 

tas neatbilst šai direktīvai. 

III nodaļa 

Jūras vides stratēģijas – pasākumu programmas 

16. pants 

Pasākumu programmas 

1. Dalībvalstis katrā attiecīgajā jūras vides reģionā nosaka pasākumus, kas 

jāveic, lai visos to jūras ūdeņos Eiropā panāktu labu vides stāvokli, kā definēts 

saskaņā ar 11. panta 1. punktu.  

Šos pasākumus izstrādā, pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 

10. panta 1. punktam, un atsaucoties uz vides aizsardzības mērķiem, kas izvirzīti 

atbilstīgi 12. panta 1. punktam, ņemot vērā VI pielikumā uzskaitītos pasākumu 

veidus, atbilstīgo pārrobežu ietekmi un iezīmes, un kuri pamatojas uz tādiem vides 

principiem kā: 

a) piesardzības un preventīvās darbības princips, kas nosaka, ka videi nodarīta 

kaitējuma labošana jāveic, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, un ka 

piesārņotājam ir jāmaksā;  

b) uz ekosistēmu pamatota pieeja. 

Dalībvalstis pieņem lēmumus par pasākumiem, kas jāveic atbilstīgi 14. pantam 

attiecībā uz jūras piesārņojuma izsekojamību un iespējami precīzāku noteikšanu. 

2. Dalībvalstu pasākumu programmas ietver teritoriālos aizsardzības 

pasākumus. Šie pasākumi ietver, bet neierobežojas ar īpašo aizsargājamo dabas 

teritoriju izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, kā arī īpaši aizsargājamo 

teritoriju izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 79/409/EEK un aizsargājamo jūras 

teritoriju izmantošanu, kā noteikts Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu 

konferences lēmumā VII/5, kā arī saskaņā ar citiem starptautiskajiem vai 

reģionālajiem nolīgumiem, kurus Kopiena parakstījusi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka šīs teritorijas ne vēlāk kā 2012. gadā dod ieguldījumu 

saskaņotā un reprezentatīvā aizsargājamo jūras teritoriju sistēmā, kas ietver 

pietiekami lielas teritorijas, kuras ir pilnīgi aizsargātas no jebkādām ieguves 

darbībām, lai aizsargātu cita starpā nārsta, zivjaudzēšanas un barošanas gultnes un 

nodrošinātu ekosistēmu integritātes, struktūras un funkcionēšanas saglabāšanu un 

atjaunošanu. 
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3. Atbilstīgi 1. punktam izstrādātos pasākumus dalībvalstis integrē pasākumu 

programmā, ņemot vērā pasākumus, kas paredzēti attiecīgos Kopienas tiesību aktos 

vai starptautiskos nolīgumos. Dalībvalstis jo īpaši pienācīgi novērtē ieguvumus, ko 

sniedz Direktīvas 91/271/EEK, Direktīvas 2006/7/EK un Direktīva .../.../EK par 

vides kvalitātes standartiem un emisijas kontroli ūdens politikas jomā, īstenošana.  

4. Pasākumu programmā ietver: 

a) pasākumus attiecībā uz teritoriālajiem, pārejas un piekrastes ūdeņiem 

atbilstīgi Direktīvai 2000/60/EK; un 

b) aizsargājamo jūras teritoriju vides aizsardzības pasākumus atbilstīgi 

7. pantam. 

5. Izstrādājot pasākumu programmu atbilstīgi 3. punktam, dalībvalstis pievērš 

pienācīgu vērību ilgtspējīgai attīstībai un jo īpaši paredzēto pasākumu sociālajai un 

ekonomiskajai ietekmei. Dalībvalstis rada administratīvās struktūras un platformas, 

kas ļauj jūras lietas risināt, izmantojot starpnozaru pieeju, lai apvienotu vides 

zinātni un pasākumus ar apgabala ekonomisko, sociālo un administratīvo attīstību 

un gūtu labumu no šādas mijiedarbības. 

Dalībvalstis pirms katra jauna pasākuma ieviešanas nodrošina to, ka pasākums ir 

lielas izmaksas neprasošs un tehniski iespējams, un veic ietekmes novērtējumu, 

iekļaujot tajā detalizētu izmaksu un ieguvumu analīzi.  

6. Dalībvalstis pasākumu programmās norāda to, kā pasākumi īstenojami un ko 

tie dos atbilstīgi 12. panta 1. punktam izvirzīto vides aizsardzības mērķu sasniegšanai. 

7. Dalībvalstis paziņo Komisijai un visām citām attiecīgajām dalībvalstīm 

pasākumu programmas, un to veic ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šo programmu 

izstrādes pabeigšanas. 

8. Ievērojot 19. panta nosacījumus, dalībvalstis nodrošina to, ka programmas 

uzsāk īstenot divu gadu laikā pēc to izstrādes pabeigšanas. 

9. Pēc apspriešanās ar visām ieinteresētajām pusēm Komisija ne vēlāk kā ... 

saskaņā ar 28. panta 2. punktā norādīto procedūru pieņem detalizētus kritērijus un 

standartus labas okeāna pārvaldības principu piemērošanai. 

17. pants 

Izņēmumi 

1. Ja dalībvalsts, kas ir ieviesusi pasākumu programmu saskaņā ar 16. panta 

1. punktu, atklāj iemeslu, kura dēļ vides aizsardzības mērķus nevar sasniegt ar šīs 

dalībvalsts veiktu pasākumu palīdzību, tad dalībvalsts skaidri norāda šo iemeslu 

pasākumu programmā un sniedz Komisijai pamatojumu šādam viedoklim: 

a) vides mērķis neatbilst šai dalībvalstij, jo noteiktais raksturojums neattiecas 

uz šo dalībvalsti; 

                                                 
  3 gados pēc šis direktīvas stāšanās spēkā dienas. 
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b) tiesības pieņemt attiecīgos pasākumus atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem ir 

ne tikai šai dalībvalstij; 

c) tiesības pieņemt attiecīgos pasākumus atbilstīgi starptautiskajiem tiesību 

aktiem ir ne tikai šai dalībvalstij; 

d) citas dalībvalsts, trešās valsts, Eiropas Kopienas vai citas starptautiskās 

organizācijas darbība vai bezdarbība; 

e) dabīgu cēloņu vai nepārvaramas varas dēļ;  

f) klimata pārmaiņas; 

g) jūras ūdeņu fizikālo raksturlielumu izmaiņas vai pārvērtības, ko izraisījuši 

pasākumi, kas veikti tādu sabiedrības interesēs esošu prioritāru iemeslu dēļ. 

2. Visas dalībvalstis, kuras atsaucas uz 1. punkta b), c), d), e) vai f) 

apakšpunktā minēto pamatojumu, savā pasākumu programmā iekļauj pienācīgus 

ad hoc pasākumus, kas atbilst Kopienas un starptautiskajiem tiesību aktiem, lai 

mazinātu šķēršļus laba ekoloģiskā stāvokļa sasniegšanai Eiropas jūras ūdeņos 

attiecīgajā jūras reģionā. 

3. Visas dalībvalstis, kuras atsaucas uz 1. punkta g) apakšpunktā minēto 

pamatojumu, nodrošina, ka šādas izmaiņas vai pārvērtības neizraisa pastāvīgu 

situāciju, kad laba vides stāvokļa panākšana attiecīgajā jūras vides reģionā kļūst 

neiespējama vai traucēta. 

4. Ja dalībvalsts atsaucas uz 1. punkta b)  apakšpunktā minēto pamatojumu un 

ja Komisija apstiprina šā pamatojuma derīgumu, Komisija nekavējoties veic visus 

nepieciešamos pasākumus atbilstīgi savām pilnvarām, lai nodrošinātu attiecīgā 

vides mērķa izpildi. 

18. pants 

Informācija 

Ja dalībvalsts atklāj problēmu, kas ietekmē vides stāvokli tās jūras ūdeņos Eiropā un 

ko nevar atrisināt ar valsts mērogā pieņemtiem pasākumiem, dalībvalsts attiecīgi 

informē Komisiju un sniedz šāda uzskata pamatošanai nepieciešamos pierādījumus. 

19. pants 

Apstiprinājums 

Pamatojoties uz atbilstīgi 16. panta 7. punktam paziņotajām pasākumu programmām, 

Komisija katras dalībvalsts gadījumā izvērtē, vai paziņotās programmas ir piemērots 

līdzeklis, lai panāktu labu vides stāvokli, kas definēts saskaņā ar 11. panta 1. punktu. 

Veicot šādu izvērtējumu, Komisija ņem vērā pasākumu programmu saskaņotību visā 

Kopienā. 

Izvērtējuma nolūkā Komisija var lūgt attiecīgajai dalībvalstij sniegt jebkādu papildu 

informāciju, kas Komisijai vajadzīga lēmuma pieņemšanai. 
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Sešu mēnešu laikā pēc paziņoto pasākumu programmu saņemšanas Komisija katras 

dalībvalsts gadījumā var izlemt noraidīt programmu vai jebkuru tās aspektu, ja tas 

neatbilst šai direktīvai. 

 

IV nodaļa 

Atjaunināšana, ziņojumi un sabiedrības informēšana 

20. pants 

Atjaunināšana 

1. Dalībvalstis attiecībā uz katru jūras vides reģionu nodrošina to, ka jūras vides 

stratēģijas tiek pastāvīgi atjauninātas. 

2. Šā panta 1. punkta izpildes nolūkā dalībvalstis pārskata jūras vides stratēģiju 

turpmāk minētos elementus reizi sešos gados pēc šo stratēģiju sākotnējās izveides: 

a) sākotnējais novērtējums un laba vides stāvokļa definējums, kas paredzēts 

attiecīgi 10. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā; 

b) vides aizsardzības mērķi, kas izvirzīti atbilstīgi 12. panta 1. punktam; 

c) monitoringa programmas, kas izveidotas atbilstīgi 13. panta 1. punktam; 

d) pasākumu programmas, kas izveidotas atbilstīgi 16. panta 3. punktam. 

3. Detalizēta informācija par visiem atjauninājumiem, kas veikti pēc 2. punktā 

paredzētās pārskatīšanas, jānosūta Komisijai un visām citām attiecīgajām dalībvalstīm 

trīs mēnešu laikā pēc to publicēšanas atbilstīgi 22. panta 4. punktam. 

4. Šīs direktīvas 15. un 19. pantu piemēro mutatis mutandis. 

21. pants 

Starpposma ziņojumi 

Dalībvalstis trīs gadu laikā pēc katras pasākumu programmas vai tās atjauninājuma 

publicēšanas atbilstīgi 22. panta 4. punktam Komisijai iesniedz starpposma ziņojumu, 

kurā aprakstīti panākumi direktīvas īstenošanā. 

22. pants 

Sabiedriskā apspriešana un sabiedrības informēšana 

1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK 

(2003. gada 26. maijs), ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu 

un programmu izstrādē23 dalībvalstis nodrošina visu ieinteresēto personu aktīvu 

                                                 
23  OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp. 
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iesaistīšanos šīs direktīvas īstenošanā, jo īpaši II un III nodaļā paredzēto jūras vides 

stratēģiju izveidē un to atjaunināšanā saskaņā ar 20. pantu. 

2. Atbilstīgi 1. punktam dalībvalstis, ja iespējams, iesaista ieinteresētās puses, 

izmantojot jau esošās pārvaldības iestādes vai struktūras, ietverot Reģionālās jūras 

konvencijas, zinātniskās padomdevēju struktūras un Reģionālās konsultatīvās 

padomes (RAC). 

3. Dalībvalstis izveido struktūru konsultācijām un regulārai informācijas 

apmaiņai, iesaistot atbilstīgās vietējās varas iestādes, ekspertus, NVO un visus 

lietotājus, kas ieinteresēti jūras reģionā vai apakšreģionā. Šai struktūrai ir jābūt 

tieši saistītai ar ES atbalstītajām zivsaimniecības Reģionālajām konsultatīvajām 

padomēm. 

4. Dalībvalstis publicē un dara pieejamus sabiedrības apspriešanai 

kopsavilkumus par jūras vides stratēģiju turpmāk minētajiem elementiem vai 

attiecīgiem atjauninājumiem: 

a) sākotnējais novērtējums un laba vides stāvokļa definējums, kas paredzēts 

attiecīgi 10. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā; 

b) vides aizsardzības mērķi, kas izvirzīti atbilstīgi 12. panta 1. punktam; 

c) monitoringa programmas, kas izveidotas atbilstīgi 13. panta 1. punktam; 

d) pasākumu programmas, kas izveidotas atbilstīgi 16. panta 3. punktam. 

5. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 

28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai24 pēc pieprasījuma atļauj 

piekļuvi jūras vides stratēģiju izveidē izmantotajiem pamatdokumentiem un 

informācijai. Jo īpaši datus un informāciju, kas iegūti sākotnējā novērtējuma un 

monitoringa programmu rezultātā, publisko internetā vai ar jebkādu citu piemērotu 

elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību.  

Dalībvalstis Komisijai tās uzdevumu izpildei nodrošina neierobežotas piekļuves un 

izmantošanas tiesības attiecībā uz minētajiem datiem un informāciju. 

23. pants 

Komisijas ziņojumi 

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu Komisija publicē 

divu gadu laikā pēc visu pasākumu programmu saņemšanas, bet jebkurā gadījumā ne 

vēlāk kā 2017. gadā. 

Turpmāki Komisijas ziņojumi pēc tam jāpublicē reizi sešos gados.  

Komisija iesniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. 

                                                 
24  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp. 
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2. ...Komisija publicē ziņojumu, izceļot jebkādus konfliktus vai 

komplementaritāti starp iespējamiem uzlabojumiem šajā direktīvā un pienākumiem, 

saistībām un iniciatīvām, kas minētas 3. pantā. 

To iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. 

3. Šā panta 1. punktā minētajos ziņojumos iekļauj: 

a) pārskatu par panākumiem direktīvas īstenošanā; 

b) pārskatu par jūras vides stāvokli Kopienā, kas veikts, saskaņojot ar Eiropas 

Vides aģentūru un attiecīgām reģionālām jūrniecības un zvejniecības 

organizācijām un konvencijām;  

c) jūras vides stratēģiju apskatu līdz ar priekšlikumiem to uzlabošanai;  

d) atbilstīgi 19. pantam Komisijas veikto novērtējumu kopsavilkumu saistībā ar 

informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm saskaņā ar 18. pantu; 

e) kopsavilkumu atbildēm uz katru ziņojumu, ko dalībvalstis iesniegušas 

Komisijai saskaņā ar 21. pantu; 

f) kopsavilkumu atbildēm uz Eiropas Parlamenta un Padomes piezīmēm attiecībā 

uz iepriekšējām jūras vides stratēģijām. 

4. ... * Komisija sniedz ziņojumu par to Ziemeļu Ledus okeāna ūdeņu vidi, kuri 

ietilpst Kopienas interešu lokā, un, ja nepieciešams, ierosina Eiropas Parlamentam 

un Padomei atbilstīgus pasākumus to aizsardzībai, lai noteiktu Arktiku par 

aizsargājamo teritoriju, līdzīgi kā tas izdarīts ar Antarktiku, un noteikt to par 

„dabisku rezervātu, ko izmanto mieram un zinātnei”. 

Dalībvalstis, kurām pieder jūras ūdeņi Eiropā, kas ietver ūdeņus Arktikā, nodrošina 

Arktikas Padomei piekļuvi sākotnējo novērtējumu rezultātiem par šiem ūdeņiem. 

24. pants 

Progresa ziņojums par aizsargājamām teritorijām 

... * Komisija ziņo par progresu aizsargājamo jūras teritoriju globālās sistēmas 

izveidē un par laikiem teritoriju slēgšanai, lai aizsargātu zivjaudzēšanas rajonus 

noteiktā laika posmā saskaņā ar saistībām atbilstīgi Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību pušu konferences VII/5 lēmumam, un par Kopienas ieguldījumu 

šādas sistēmas izveidē.   

Uz šā pamata Komisija vajadzības gadījumā ierosina saskaņā ar Līgumā 

noteiktajām procedūrām jebkādus Komisijas papildu pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

sasniegtu mērķi aizsargājamo jūras teritoriju reprezentatīvas sistēmas 

aizsargāšanai līdz 2012. gadam. 

                                                 
  4 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
*  2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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25. pants 

Šīs direktīvas pārskatīšana 

1. Komisija pārskata šo direktīvu ne vēlāk kā ... ** un, ja nepieciešams, iesniedz 

priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei grozījumiem, kuri nepieciešami, 

lai: 

a) veicinātu laba vides stāvokļa sasniegšanu Eiropas jūras ūdeņos, ja šāds 

stāvoklis nav sasniegts līdz 2017. gadam; 

b) veicinātu laba vides stāvokļa saglabāšanu Eiropas jūras ūdeņos, ja šāds 

stāvoklis nav sasniegts līdz 2017. gadam. 

2. Komisija īpaši ņem vērā cita starpā pirmo novērtējuma ziņojumu, kas 

sagatavots atbilstīgi 23. panta 1. punktam. 

26. pants 

Kopienas finansējums 

1. Ņemot vērā prioritāro nozīmi, ko piešķir jūras vides stratēģijas ieviešanai, 

no 2007. gada šīs direktīvas īstenošanai tiek piešķirts Kopienas finanšu instrumentu 

atbalsts. 

2. Eiropas Savienība saskaņā ar pašreizējiem finanšu instrumentiem 

līdzfinansē dalībvalstu sagatavotās programmas. 

 

V nodaļa 

Nobeiguma noteikumi 

27. pants 

Tehniski pielāgojumi 

1. Direktīvas III, IV un V pielikumu pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai 

saskaņā ar 28. panta 3. punktā norādīto kārtību, ņemot vērā 20. panta 2. punktā 

izklāstītos jūras vides stratēģiju pārskatīšanas un atjaunināšanas laika posmus.  

2. Ja nepieciešams, Komisija saskaņā ar 28. panta 3. punktā norādīto kārtību var 

pieņemt: 

a) šīs direktīvas III, IV un V pielikuma piemērošanas standartus; 

b) datu, tostarp statistikas un kartogrāfijas datu, pārraidei un apstrādei 

izmantojamos tehniskos formātus.  

                                                 
**  10 gadus pēc spēkā stāšanās dienas. 
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28. pants 

Komiteja 

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 

21. panta 1. punktu, turpmāk – „komiteja”. 

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 

ņemot vērā 8. panta noteikumus. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 

paredzētais termiņš ir trīs mēneši. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 

4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus. 

 

29. pants 

Ūdeņi, kas atrodas ārpus Eiropas jūras ūdeņiem 

Eiropas Parlaments un Padome attiecīgā gadījumā pieņem Kopienas līmeņa 

pasākumus, lai uzlabotu to ūdeņu ekoloģisko stāvokli, kuri atrodas ārpus Eiropas 

jūras ūdeņiem, ja šāda uzlabošana ir iespējama ar tādu darbību uzraudzību, kuras 

ir Kopienas vai dalībvalstu kompetencē. 

Šos pasākumus pieņem, balstoties uz Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem ... * 

atbilstīgi procedūrām, kas ir ieviestas ar Līgumu. 

30. pants 

Transponēšana 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, 

lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā ... **. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 

zināmu minēto tiesību aktu tekstu, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas 

atbilstības tabulu. 

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai 

arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma 

šāda atsauce. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, 

ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

31. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.  

                                                 
*  4 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
**  2 gadus pēc spēkā stāšanās dienas. 
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32. pants 

Adresāts 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 ,  

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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I pielikums 

4. un 11. pantā minētie nosacījumi 

a) pamatojoties uz informāciju par attiecīgo tendenci, bioloģiskā daudzveidība 

jūras reģionā ir saglabāta (ja tendence ir stabila) un atjaunota (ja ir 

reģistrēta lejupejoša tendence), tostarp attiecībā uz ekosistēmām, dzīvotnēm 

un sugām, pievēršot īpašu uzmanību visjutīgākajām no tām, kas saskaras ar 

cilvēku darbības sekām uz noteiktām ekoloģiskām īpašībām: trauslumu, 

jutīgumu, lēnu augšanu, zemu auglību, ilgmūžību, stāvokli izplatības areāla 

perifērijā, zemu ģenētisku plūsmu un ģenētiski izzūdošām 

apakšpopulācijām; 

b) visu dzīvo jūras resursu populācijas ir atjaunotas un tiek saglabātas tādā 

līmenī, kas nodrošina ilgtermiņa sugu bagātību un to pilnīgas reproduktīvās 

spējas saglabāšanu, parādot populācijas sadalījumu atkarībā no vecuma un 

lieluma, kas norāda krājumu labu stāvokli; 

c) to sugu, kuras netiek tieši izmantotas, sadalījumu un bagātību nedrīkst 

(būtiski) ietekmēt cilvēku darbība; 

d) ir samazināta zvejas prakses negatīvā ietekme uz jūras vidi, tostarp ietekme 

uz jūras gultni un neplānoti nozvejoto sugu un zivju mazuļu piezveja; 

e) mazu „barības” zivju sugu populācijas līmenis pārtikas ķēdes zemākajā 

līmenī ir stabils, jo īpaši ņemot vērā to nozīmi saistībā ar no tām 

atkarīgajām plēsīgajām sugām, tostarp zivīm ar tirdzniecisku vērtību, kā arī 

to nozīmi ekosistēmu un to resursu pamata ilgtspējīgā saglabāšanā; 

f) antropogēnas izcelsmes ekotoksisko vielu koncentrācijas (ietverot sintētiskas 

vielas un ķīmiskas vielas, kas traucē hormonu darbību) ir tuvu nullei nevar 

tieši vai netieši kaitēt videi vai cilvēku veselībai; 

g) dabā novērojamo ekotoksisko vielu koncentrācijas ir tuvu ekosistēmas 

dabiskajam līmenim; 

h) organisko piesārņotāju un mēslošanas līdzekļu no upju un zemes avotiem, 

no akvakultūras vai kanalizācijas noplūdēm vai citām noplūdēm ietekme ir 

zem līmeņa, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai jūras un piekrastes 

likumīgu izmantošanu; 

i) eitrofikācija, ko izraisa, piemēram, tādu barības vielu emisija kā fosfors un 

slāpeklis, ir samazināta līdz līmenim, kurā tā vairs nerada negatīvas sekas, 

tādas kā bioloģiskās daudzveidības zudumi, ekosistēmu degradācija, aļģu 

kaitīga ziedēšana un skābekļa deficīts piegultnes ūdeņos; 

j) jūras un piekrastes ekosistēmu, tostarp dzīvotņu un sugu ietekme, kas 

radusies jūras gultnes, grunts vai nometnieku sugu izpētes vai izmantošanas 

ceļā, ir samazināta un negatīvi neskar gultnes un saistīto ekosistēmu 

struktūras un ekoloģisko integritāti; 

k) atkritumu daudzums jūras un piekrastes vidē ir ierobežots līdz līmenim, kas 

nepieļauj kaitējumu jūras sugām un dzīvotnēm, cilvēku veselībai un 
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piekrastes kopienu saimniecību drošībai; 

l) regulēta, ar ekspluatāciju saistīta novadīšana no platformām un 

cauruļvadiem, kā arī urbšanas šķidrumu izmantošana nerada nozīmīgu 

risku jūras videi, un līdz minimumam ir samazināta nejauša vielu izplūde no 

naftas un gāzes iekārtām atklātā jūrā; 

m) jebkādu ar ekspluatāciju saistītu novadīšanu un novadīšanu no kuģiem 

regulē starptautiskie tiesību akti, reģionālās jūras konvencijas vai Kopienas 

tiesību akti, un šīs darbības notiek saskaņā ar tiem, kā arī negadījumu risks 

ir samazināts līdz minimumam; 

n) regulēta degvielas novadīšana no platformām un cauruļvadiem, kā arī 

kaitīgu urbšanas šķidrumu izmantošana ir pārtraukta, un šo vielu nejaušas 

noplūdes iespēja ir ierobežota; 

o) ekspluatācijā izraisītas kaitīgas noplūdes un noplūdes no kuģiem ir 

novērstas, un tādu negadījumu risks, kuru rezultātā var rasties kaitīgas 

noplūdes, ir samazināts līdz minimumam; 

p) nevēlamu svešzemju sugu apzināta ieviešana jūras un piekrastes vidē ir 

aizliegta, nejauša ieviešana ir ierobežota līdz minimumam un balasta ūdeņu 

novadīšana kā iespējams ieviešanas avots ir novērsta. Jaunu (tostarp 

svešzemju un ģenētiski modificētu) sugu izmantošana akvakultūrā ir 

aizliegta bez iepriekšēja ietekmes novērtējuma; 

q) cilvēku veidotu konstrukciju ietekme uz jūras un piekrastes sugām un 

dzīvotnēm ir ierobežota līdz minimumam un negatīvi neskar ne gultnes un 

saistīto ekosistēmu struktūras un ekoloģisko integritāti, ne jūras un 

piekrastes sugu un dzīvotņu spēju pielāgot savu izplatības areālu saistībā ar 

klimata pārmaiņām; 

r) trokšņa piesārņojums, piemēram, no kuģošanas un zemūdens akustiskajām 

ierīcēm, ir samazināts līdz minimumam ar nolūku novērst jebkādu kaitīgu 

ietekmi uz jūras dzīvi, cilvēku veselību vai jūras un piekrastes likumīgu 

izmantošanu; 

s) sistemātiska apzināta jebkāda šķidruma vai gāzes novadīšana ūdens 

kolonnā ir aizliegta, kā arī ir aizliegta cietu vielu novadīšana ūdens kolonnā, 

ja vien nav piešķirta licence saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, nav veikts 

iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums atbilstīgi Padomes 

Direktīvai 85/337/EEK (1985. gada 27. jūnijs) par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu25 un attiecīgajām 

starptautiskajām konvencijām; 

t) neskarot nosacījumus attiecībā uz oglekļa dioksīdu q) apakšpunktā, 

sistemātiska apzināta jebkāda šķidruma vai gāzes novadīšana jūras 

gultnē/gruntī ir aizliegta, kā arī ir aizliegta cietu vielu novadīšana jūras 

                                                 
25  OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 

2003/35/EK. 
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gultnē/gruntī, ja vien nav piešķirta licence saskaņā ar starptautiskajām 

tiesībām, nav veikts iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums atbilstīgi 

Direktīvai 85/337/EEK un attiecīgajām starptautiskajām konvencijām; 

u) katrā reģionā tā jūras teritorijas daļa, kas aizsargāta no iespējami kaitīgas 

cilvēku darbības, un arī šajās teritorijās ietverto ekosistēmu daudzveidība ir 

pietiekama, lai dotu efektīvu ieguldījumu aizsargājamo jūras teritoriju 

reģionālajā un globālajā sistēmā. 
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II pielikums 

9. panta 1. punkts 

(1) Kompetentās iestādes nosaukums un adrese — izvēlētās iestādes oficiālais 

nosaukums un adrese. 

(2) Kompetentās iestādes juridiskais statuss — kompetentās iestādes juridiskā 

statusa apraksts un, vajadzības gadījumā, tās statūtu, dibināšanas līguma vai 

līdzvērtīga juridiska dokumenta kopsavilkums vai eksemplārs. 

(3) Atbildība — kompetentās iestādes tiesiskās un administratīvās atbildības 

apraksts un šīs iestādes saistība ar attiecīgajiem jūras ūdeņiem. 

(4) Dalība — ja kompetentā iestāde darbojas kā koordinējošā iestāde citām 

kompetentām iestādēm, jāiesniedz šo iestāžu saraksts un koordinācijas 

nodrošināšanai izveidoto institucionālo attiecību kopsavilkums. 

(5) Reģionālā koordinācija — jāiesniedz kopsavilkums par mehānismiem, kas 

izveidoti koordinācijas nodrošināšanai to dalībvalstu starpā, kuru jūras ūdeņi 

Eiropā ietilpst vienā jūras reģionā. 
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III pielikums 

10. panta 1. punkts, 11. panta 1. punkts un 13. panta 1. punkts 

1. tabula — Raksturīgās īpašības 

Fizikālās un ķīmiskās 

īpašības 

- Batimetriskās iezīmes. 

- Gada un sezonālais temperatūras režīms. 

- Dominējošās straumes un aptuvenais plūsmas virziena vai 

straumju nomaiņas laiks. 

- Sāļums, tostarp sāļuma izmaiņu tendences un gradienti 

attiecīgajā reģionā. 

Biotopu veidi - Dominējošie biotopu veidi un tiem raksturīgās fizikālās 

un ķīmiskās īpašības — dziļums, temperatūras režīms, 

straumes, sāļums un jūras dibena struktūra un substrāts. 

- Konkrētu biotopu veidu identifikācija un kartēšana, jo 

īpaši tādu, kas atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem (Biotopu 

direktīvai vai Putnu direktīvai) vai starptautiskām 

konvencijām atzīti vai identificēti kā īpaši nozīmīgi no 

zinātniskā vai no bioloģiskās daudzveidības viedokļa.  

- Citi apgabali, kas tiem raksturīgo īpašību, atrašanās vietas 

vai stratēģiskās nozīmes dēļ pelna īpašu ievērību. Tie var 

būt apgabali, kuros ir saasinātas vai specifiskas problēmas 

vai kuros būtu jānosaka īpašs aizsardzības režīms. 

Bioloģiskie faktori - Ar dominantajiem biotopiem saistīto bioloģisko kopienu 

apraksts. Tam jāaptver informācija par tipiskajām 

fitoplanktona un zooplanktona kopienām, tostarp par 

tipiskajām sugām, to sezonālo un ģeogrāfisko dinamiku, 

kā arī primārās un sekundārās produktivitātes aptuvens 

novērtējums. Jāsniedz ziņas arī par bentosa faunu 

(bezmugurkaulniekiem), tostarp par sugu sastāvu, 

biomasu, produktivitāti un gada/sezonālo dinamiku. 

Visbeidzot, jāraksturo zivju populāciju struktūra, tostarp 

skaitliskie rādītāji, skaita sadalījums un vecuma/lieluma 

struktūra. 

- Populācijas dinamikas apraksts, sugas dabīgais un 

faktiskais areāls un stāvoklis attiecībā uz visām jūras 

zīdītāju sugām, kas sastopamas reģionā/apakšreģionā. Par 

sugām, uz kurām attiecas ES tiesību akti (Biotopu 

direktīva) vai starptautiski nolīgumi, jāsniedz arī galveno 

apdraudējumu un veikto aizsardzības/apsaimniekošanas 

pasākumu apraksts. 

- Populācijas dinamikas apraksts, sugas dabīgais un 

faktiskais areāls un stāvoklis attiecībā uz visām jūras 

putnu sugām, kas sastopamas reģionā/apakšreģionā. Par 

sugām, uz kurām attiecas ES tiesību akti (Putnu direktīva) 

vai starptautiski nolīgumi, jāsniedz arī galveno 

apdraudējumu un veikto aizsardzības/apsaimniekošanas 

pasākumu apraksts. 

- Populācijas dinamikas apraksts, sugas dabīgais un 

faktiskais areāls un stāvoklis attiecībā uz visām pārējām 

sugām, kas sastopamas reģionā/apakšreģionā un uz ko 
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attiecas ES tiesību akti vai starptautiski nolīgumi, tostarp 

galveno apdraudējumu un veikto 

aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu apraksts. 

- Reģionā/apakšreģionā sastopamo alohtono, eksotisko 

sugu sastopamības, skaitlisko rādītāju un izplatības 

inventarizācija. 

Citas iezīmes - Apraksts par novērotajiem eitrofikācijas gadījumiem, 

barības vielu apriti (straumju un nosēdumu/ūdens 

mijiedarbība), to sadalījumu telpā un sekām. 

- Vispārējā stāvokļa apraksts attiecībā uz ķīmisko 

piesārņojumu, tostarp par problemātiskajām ķīmiskajām 

vielām, nosēdumu piesārņojumu, ļoti piesārņotiem 

apgabaliem („karstajiem punktiem”), veselības 

aizsardzības jautājumiem (kaitīgas vielas zivju gaļā). 

- Citas iezīmes un raksturīgās īpašības, kas ir tipiskas 

attiecīgajam reģionam/apakšreģionam vai kas padara to 

atšķirīgu no citiem (piemēram, nogrimusi munīcija). 
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2. tabula — Problēmas un ietekme 

Vispārīga piezīme 

Cilvēka darbības rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs piesārņojums ar vielām vai ar 

enerģiju (šeit ietilpst arī cilvēka radīts zemūdens troksnis jūrā), kurš nonāk jūras vidē un 

kura rezultāts ir vai var būt kaitīga ietekme, piemēram, kaitējums dzīvajiem resursiem un 

jūras dzīvniekiem, cilvēka veselības apdraudējums, jūrniecības darbību traucējumi (tostarp 

zvejniecības, tūrisma un atpūtas un citu likumīgu jūras izmantošanas veidu traucējumi), 

jūras ūdens izmantojumu kvalitātes zudums un rekreatīvās vērtības mazināšanās. 

 

 

Fiziski zaudējumi 

 

 

Noslāpšana (piemēram, mākslīgās struktūrās vai bagarēšanas 

gruntī) 

 

Noslēgšana (piemēram, pastāvīgās konstrukcijās) 

 

 

Fiziski bojājumi 

 

 

Sanesu veidošanās (piemēram, ar notekūdeņiem, bagarēšanu, 

izplūdēm) 

 

Abrāzija (piemēram, ar kuģiem, enkurvietās) 

 

Selektīvā ekstrakcija (piemēram, smilšu un grants izsmelšana, 

nevēlama dzīvnieku sapīšanās tīklos) 

 

 

Traucējumi, kas nav 

fiziskas dabas 

 

 

Troksnis (piemēram, kuģu radītais troksnis, seismiskas dabas 

troksnis) 

 

Vizuālie traucējumi (piemēram, atpūtai) 

 

 

Toksisks piesārņojums 

 

 

Sintētisko savienojumu (piemēram, pesticīdu, atsārņotāju, 

PHB) ieplūdes 

 

Nesintētisko savienojumu (piemēram, smago metālu, 

ogļūdeņražu) ieplūdes 

 

 

 

Piesārņojums, kas nav 

toksisks 

 

 

Eitrofikācija (piemēram, lauksaimniecības zemju noteces 

ūdeņu pieplūdes dēļ, izplūdes vietās) 

 

Pārmērīga oganisko vielu pieejamība (piemēram, jūras 

organismu audzēšanas vietās, izplūdes vietās) 

 

Temperatūras režīma izmaiņas (piemēram, izplūdes vietās, 

spēkstacijās) 

 

Duļķainības izmaiņas (piemēram, noteces ūdeņu vai 

bagarēšanas dēļ) 

 

Sāļuma izmaiņas (piemēram, ūdens ieguves vietās, izplūdes 

vietās) 

 

 

Bioloģiskas dabas 

traucējumi 

 

 

Mikrobiālo patogēnu introdukcija 

 

Svešzemju sugu introdukcija un translokācija 

 

Sugu selektīvā ekstrakcija (piemēram, rūpnieciskajā zvejā un 

amatierzvejā) 
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IV pielikums 

12. panta 1. punkts 

(1) Pienācīgi jāaptver elementi, kas raksturo jūras ūdeņus, kuri atrodas 

dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā attiecīgajā jūras vides reģionā vai 

apakšreģionā.  

(2) Jāizvirza: a) mērķi, ar kuriem nosaka vēlamos apstākļus, pamatojoties uz 

laba vides stāvokļa definīciju; b) izmērāmi mērķi, kas ļauj veikt monitoringu; 

c) darbības mērķi attiecībā uz konkrētiem īstenošanas pasākumiem, kas 

noteikti, lai veicinātu minēto mērķu sasniegšanu.  

(3) Jākonkretizē, kāds vides stāvoklis jāsasniedz, un tas jāizsaka ar izmērāmiem 

lielumiem, kas raksturo to Eiropas jūras ūdeņu elementus, kuri atrodas 

dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā attiecīgajā jūras vides reģionā vai 

apakšreģionā. 

(4) Jānodrošina mērķu kopuma saskanība; jānovērš mērķu pretrunība. 

(5) Jāprecizē, kādi resursi vajadzīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

(6) Mērķi jāformulē reizē ar to īstenošanas grafiku. 

(7) Jāprecizē, kādus rādītājus paredzēts izmantot, lai kontrolētu mērķu 

sasniegšanas gaitu un palīdzētu pieņemt vadības lēmumus. 

(8) Attiecīgā gadījumā jāprecizē atskaites punkti (mērķa atskaites punkti un 

atskaites robežpunkti).  

(9) Mērķu noteikšanā pienācīgi jāievēro sociālie un ekonomiskie apsvērumi. 

(10) Jāizskata vides jomā noteiktie mērķi, ar tiem saistītie rādītāji un atskaites 

robežpunkti un mērķa atskaites punkti, ņemot vērā 1. pantā izvirzīto 

vispārīgo vides aizsardzības mērķi, lai šādi novērtētu, vai minēto mērķu 

sasniegšana nodrošina atbilstīgu to jūras ūdeņu stāvokli, kuri atrodas 

dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā attiecīgajā jūras vides reģionā.  

(11) Jānodrošina izvirzīto mērķu saskanība ar tiem mērķiem, kurus Kopiena un 

tās dalībvalstis ir apņēmušās īstenot attiecīgu starptautisko un reģionālo 

nolīgumu satvarā. 

(12) Pēc mērķu un rādītāju noteikšanas tie jāizvērtē kā kopums, ņemot vērā 

1. pantā izvirzīto vispārīgo vides aizsardzības mērķi, lai šādi novērtētu, vai 

minēto mērķu sasniegšana nodrošina atbilstīgu jūras vides stāvokli. 
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V pielikums 

13. panta 1. punkts 

(1) Jāsniedz informācija vides stāvokļa novērtēšanai un to sasniegumu 

novērtēšanai, kas raksturo padarīto un vēl darāmo ceļā uz laba vides stāvokļa 

sasniegšanu atbilstīgi III pielikumam un sīki izstrādātajiem standartiem un 

kritērijiem, kas vēl jānosaka atbilstīgi I un III pielikumam.  

(2) Jānodrošina tādas informācijas uzkrāšana, kas ļauj noteikt piemērotus 

rādītājus 12. pantā paredzēto vides aizsardzības mērķu vajadzībām.  

(3) Jānodrošina tādas informācijas uzkrāšana, kas ļauj novērtēt 16. pantā minēto 

pasākumu iedarbīgumu. 

(4) Ja konstatētas vides stāvokļa novirzes no vēlamā diapazona, jāaptver arī 

darbības, ar kurām nosaka pārmaiņu cēloni un — attiecīgi — iespējamos 

korektīvos pasākumus, kas būtu jāveic, lai atjaunotu labu vides stāvokli. 

(5) Jāsniedz informācija par kaitīgajām ķīmiskajām vielām rūpnieciskās zvejas 

apgabalos sastopamajās zivīs, ko izmanto pārtikā. 

(6) Jāaptver arī darbības, ar kurām apstiprina to, ka korektīvie pasākumi izraisa 

vēlamās pārmaiņas un nerada nevēlamus blakusefektus. 

(7) Jāapkopo informācija par katru atsevišķu jūras vides reģionu. 

(8) Jāizstrādā tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes Kopienas 

mērogā veicamam monitoringam, lai iegūtā informācija būtu salīdzināma.  

(9) Pēc iespējas jānodrošina savietojamība ar esošajām reģionālajām un 

starptautiskajām programmām, lai veicinātu to savstarpēju saskanību un 

novērstu dublēšanos. 

(10) Sākotnējā novērtējumā, kas paredzēts 10. pantā, jāietver arī būtisku vides 

pārmaiņu novērtējums un — vajadzības gadījumā — jaunas un potenciālas 

problēmas. 

(11) Sākotnējā novērtējumā, kas paredzēts 10. pantā, jāietver arī III pielikumā 

minētie elementi un to dabīgā dinamika un jāizvērtē attīstības tendences to 

vides aizsardzības mērķu sasniegšanas ziņā, kas noteikti atbilstīgi 12. panta 

1. punktam, pēc vajadzības izmantojot iepriekš noteiktos rādītājus un tiem 

atbilstīgos atskaites robežpunktus un mērķa atskaites punktus.  
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VI pielikums 

16. panta 1. punkts 

(1) Ievades kontrolpasākumi: pārvaldības pasākumi, ar kuriem ietekmē 

pieļaujamo cilvēka darbības apmēru. 

(2) Izvades kontrolpasākumi: pārvaldības pasākumi, ar kuriem ietekmē 

pieļaujamo traucējuma pakāpi kādā ekosistēmas daļā. 

(3) Kontrolpasākumi attiecībā uz sadalījumu telpā un laikā: pārvaldības 

pasākumi, ar kuriem nosaka, kur un kad ir pieļaujama noteikta darbība. 

(4) Koordinējoši pārvaldības pasākumi: līdzekļi saskaņotas pārvaldības 

nodrošināšanai. 

(5) Ekonomiskie stimuli: pārvaldības pasākumi, ar kuriem panāk to, ka jūras 

ekosistēmas lietotājiem ir ekonomiski izdevīgi rīkoties tādā veidā, kas palīdz 

sasniegt attiecībā uz ekosistēmu izvirzītos vides aizsardzības mērķus. 

(6) Riska mazināšanas un atveseļošanas līdzekļi: pārvaldības līdzekļi, ar kuriem 

cilvēka darbību vada tā, lai atjaunotu bojātās daļas jūras ekosistēmās. 

(7) Saziņa, ieinteresēto aprindu iesaistīšana un sabiedrības informētības 

palielināšana. 

 


