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Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 34
Съображение 2

(2) Очевидно е, че нерядко има 
прекомерен натиск върху морските 
природни ресурси и прекомерно търсене 
на морски екологични услуги, както и че 
Общността трябва да намали 
въздействието си върху морските води.

(2) Очевидно е, че има прекомерен натиск 
върху морските природни ресурси и 
прекомерно търсене на морски 
екологични услуги, като поемане на 
отпадъци, както и че Общността трябва 
да намали въздействието си върху 
морските води на и извън нейна 
територия.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 35
Съображение 3

(3) Морската среда е ценно наследство, (3) Морската среда е ценно наследство, 
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което трябва да се защитава, съхранява и,
когато е практически възможно, да се 
възстановява, с крайна цел да се 
поддържа биологичното разнообразие и 
да се осигурят океани и морета, 
характеризиращи се с разнообразие и 
динамика, които са чисти, здравословни и 
продуктивни. В това отношение 
настоящата директива следва да осигури 
екологичния стълб на бъдещата морска 
политика на Европейския съюз.

което трябва да се защитава, съхранява и 
възстановява, с крайна цел да се 
поддържа биологичното разнообразие и 
да се осигурят океани и морета, 
характеризиращи се с разнообразие и 
динамика, които са чисти, здравословни и 
продуктивни. В това отношение 
настоящата директива следва, inter alia, 
да насърчава интегрирането на 
екологични съображения във 
съответните политики.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 36
Съображение 7

(7) Когато се прилага основан на 
екосистемите подход към управлението 
на човешките дейности, като
същевременно с това се дава 
възможност за устойчиво използване 
на морските продукти и услуги, следва 
да се отдава приоритетно значение на 
постигането или поддържането на добро 
състояние на околната среда на морската 
среда на Общността, на продължаването 
на нейното опазване и съхранение, както 
и на предотвратяването на последващо 
влошаване.

(7) Когато се прилага основан на 
екосистемите подход към управлението 
на човешките дейности, следва да се 
отдава приоритетно значение на 
постигането или поддържането на добро 
състояние на околната среда на морската 
среда на Общността, на продължаването 
на нейното опазване и съхранение, както 
и на предотвратяването на последващо 
влошаване.

Or. en

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 37
Съображение 10

(10) Следователно е целесъобразно всяка 
държава-членка да разработи морска 
стратегия за своите морски води, която 
отчита спецификата на тези води, като 

(10) Следователно е целесъобразно всяка 
държава-членка да разработи морска 
стратегия за своите морски води, 
основана на обща референтна рамка,
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същевременно отразява общата 
характеристика на дадения морски регион 
или подрегион. Морските стратегии 
следва да намират оптимален израз в 
изпълнението на програми с мерки, 
създадени с цел постигане или 
поддържане на добро състояние на 
околната среда. Все пак не трябва да се 
изисква от държавите-членки да 
предприемат специфични стъпки там, 
където няма значителен риск за 
морската среда, или където 
съответстващите разходи биха били 
несъразмерно високи спрямо риска за 
морската среда, при условие че всяко 
решение да не се предприемат 
действия е надлежно аргументирано.

която отчита спецификата на тези води, 
като същевременно отразява общата 
характеристика на дадения морски регион 
или подрегион. Морските стратегии 
следва да намират оптимален израз в 
изпълнението на програми от мерки, 
създадени с цел постигане или 
поддържане на добро състояние на 
околната среда. 

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 38
Съображение 10

(10) Следователно е целесъобразно всяка 
държава-членка да разработи морска 
стратегия за своите морски води, която 
отчита спецификата на тези води, като 
същевременно отразява общата 
характеристика на дадения морски регион 
или подрегион. Морските стратегии 
следва да намират оптимален израз в 
изпълнението на програми с мерки, 
създадени с цел постигане или 
поддържане на добро състояние на 
околната среда. Все пак не трябва да се 
изисква от държавите-членки да 
предприемат специфични стъпки там, 
където няма значителен риск за 
морската среда, или където 
съответстващите разходи биха били 
несъразмерно високи спрямо риска за 
морската среда, при условие че всяко 
решение да не се предприемат 
действия е надлежно аргументирано.

(10) Следователно е целесъобразно всяка 
държава-членка да разработи морска 
стратегия за своите морски води, която 
отчита спецификата на тези води, като 
същевременно отразява общата 
характеристика на дадения морски регион 
или подрегион. Морските стратегии 
следва да намират оптимален израз в 
изпълнението на програми с мерки, 
създадени с цел постигане или 
поддържане на добро състояние на 
околната среда. 

Or. en
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Обосновка

Council new text is redundant. The article on programmes of measures provides for cost-
benefit analysis and for ensuring that measures are cost-effective.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 39
Съображение 19

(19) За постигането на целите на 
настоящата директива е от решаващо 
значение да се гарантира интегрирането 
на целите по опазването, мерките за 
управление, както и дейностите по 
мониторинга и оценката, предвидени във 
връзка със защитените морски зони, 
които държавите-членки желаят да 
определят, в програми с мерки.

(19) За постигането на целите на 
настоящата директива е от решаващо 
значение да се гарантира интегрирането 
на целите по опазването, мерките за 
управление, както и дейностите по 
мониторинга и оценката, предвидени във 
връзка със защитените морски зони, в 
морски стратегии. 

Or. en

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 40
Съображение 19 а (ново)

Също така следва да се отчита 
биологичното разнообразие и 
потенциала за изследване на морските 
дълбини в най-отдалечените райони и 
да се оказва подкрепа в рамките на 
специфични програми за 
разработването на научни изследвания 
за по-добро опознаване на 
характеристиките на дълбоководните 
екосистеми. 

Or. en

Обосновка

EP first reading amendment 13.
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Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 41
Съображение 19 б (ново)

За ефективна защита на морската 
среда държавите-членки следва да 
създадат рамки и платформи, 
позволяващи междусекторна 
обработка на морските дела. 
Развитието на статуса на морските 
води следва да бъде разглеждано не 
само от екологична гледна точка, но и 
да съчетава естествените науки с 
икономическото, социалното и 
административното развитие на 
района.  

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 14)

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 42
Съображение 20

(20) Тъй като програмите с мерки,
изпълнявани в рамките на морските 
стратегии, ще бъдат ефективни само ако 
са изготвени на базата на задълбочено 
познаване на състоянието на морската 
среда в дадена зона и са максимално 
съобразени с потребностите на 
съответните води във всяка държава-
членка и в по-широк план на дадения 
морски регион или подрегион, е 
необходимо да се предвиди изготвянето 
на подходяща рамка на национално 
равнище, включваща морски изследвания 
и мониторингови дейности, които да 
предоставят нужната за формулиране на 
политиките информация. На общностно 

(20) Тъй като програмите с мерки, 
изпълнявани в рамките на морските 
стратегии, ще бъдат ефективни, и с 
възможно най-оптимално 
съотношение между разходи и 
резултати, само ако са изготвени на 
базата на задълбочено научно познаване 
на състоянието на морската среда в 
дадена зона и са максимално съобразени 
с потребностите на съответните води във 
всяка държава-членка и в по-широк план 
на дадения морски регион или подрегион, 
е необходимо да се предвиди изготвянето 
на подходяща рамка на национално 
равнище, включваща морски изследвания 
и мониторингови дейности, които да 
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равнище, политиката за 
научноизследователската и развойната 
дейност трябва неизменно да оказва 
подкрепа на изследванията в тази област. 
Отчитането на въпросите, свързани с 
морето, в Седмата рамкова програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност е важна стъпка в тази посока.

предоставят нужната за формулиране на 
политиките информация. На общностно 
равнище, политиката за 
научноизследователската и развойната 
дейност трябва неизменно да оказва 
подкрепа на изследванията в тази област. 
Отчитането на въпросите, свързани с 
морето, в Седмата рамкова програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност е важна стъпка в тази посока.

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 15)

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 43
Съображение 21

(21) Като първа стъпка в подготовката на 
програми с мерки, държавите-членки, 
намиращи се в морски регион или 
подрегион, следва да направят анализ на 
характеристиките на техните морски води 
и на натиска и въздействието върху тях, 
като определят преобладаващите форми 
на натиск и въздействие върху тези води, 
и направят икономически и социален 
анализ на тяхното ползване и на цената 
на влошаването на морската среда. За 
база на техните анализи те могат да 
използват вече направени оценки във 
връзка с регионалните морски конвенции.

(21) Като първа стъпка в подготовката на 
програми с мерки, държавите-членки, 
намиращи се в морски регион или 
подрегион, следва да направят анализ на 
характеристиките и функциите на 
техните морски води и на натиска и 
въздействието върху тях, като определят 
преобладаващите форми на натиск и 
въздействие върху тези води, и направят 
икономически и социален анализ на 
тяхното ползване и на цената на 
влошаването на морската среда. За база 
на техните анализи те могат да използват 
вече направени оценки във връзка с 
регионалните морски конвенции.

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 15)
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Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 44
Съображение 22

(22) Въз основа на такива анализи, 
държавите-членки следва впоследствие 
да определят за морските си води набор 
от характеристики, присъщи на доброто 
състояние на околната среда. За тези цели 
е уместно да се предвиди разработването 
на критерии и методологични стандарти, 
за да се гарантира последователност и 
осигури съпоставимост между морските 
региони и подрегиони по отношение на 
степента, в която е постигнато добро 
състояние на околната среда.

(22) Въз основа на такива анализи, 
държавите-членки следва впоследствие 
да определят за морските си води набор 
от характеристики, присъщи на доброто 
състояние на околната среда. За тези цели 
е уместно да се предвиди разработването 
на критерии и методологични стандарти, 
за да се гарантира последователност и 
осигури съпоставимост между морските 
региони и подрегиони по отношение на 
степента, в която е постигнато добро 
състояние на околната среда. Тези 
критерии и стандарти трябва да 
бъдат разработени с участието на 
всички заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

To ensure transparency.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 45
Съображение 25

(25) Уместно е държавите-членки да 
предприемат гореспоменатите стъпки, за 
да придобият необходимата 
целенасоченост. За да се осигури 
съгласуваност на действията както в 
Общността като цяло, така и по 
отношение на глобалните ангажименти, е 
важно държавите-членки да уведомяват 
Комисията за предприетите стъпки, за да 
може тя да прецени съгласуваността на 
действията в рамките на отделните 
морски региони или подрегиони и да 
съветва държавите-членки по 
подходящ начин.

(25) Уместно е държавите-членки да 
предприемат гореспоменатите стъпки, за 
да придобият необходимата 
целенасоченост. За да се осигури 
съгласуваност на действията както в 
Общността като цяло, така и по 
отношение на глобалните ангажименти, е 
важно държавите-членки да уведомяват 
Комисията за предприетите стъпки, за да 
може тя да преценява съгласуваността на 
действията в рамките на отделните 
морски региони или подрегиони и да 
одобрява тези действия по подходящ 
начин.



PE 394.048v01-00 8/49 AM\684917BG.doc

BG

Or. en

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 46
Съображение 29

(29) Въпреки това, предвидената във 
връзка със специалните случаи гъвкавост 
следва да се подлага на контрол на 
общностно ниво. Следователно по 
отношение на първия специален случай е 
уместно, когато се прави оценката, да се 
отдаде дължимо внимание на 
ефикасността на взетите ad hoc мерки. 
Освен това, в случаите, в които държава-
членка се позовава на висш обществен 
интерес, следва да се гарантира, че 
нанесените в резултат на това изменения
в морската среда не възпрепятстват 
трайно или не излагат на риск 
постигането на добро състояние на 
околната среда в дадения морски регион 
или подрегион. Комисията следва да 
отправя съответни съвети към 
държавите-членки, ако счита, че 
предвидените мерки не са достатъчни 
или подходящи, за да гарантират 
съгласуваност на действията в 
рамките на дадения морски регион или 
подрегион.

(29) Въпреки това, предвидената във 
връзка със специалните случаи гъвкавост 
следва да се подлага на контрол на 
общностно ниво. Следователно по 
отношение на първия специален случай е 
уместно, когато се прави оценка от 
Комисията преди одобряването на 
програмата с мерки, да се прецени 
ефикасността на взетите ad hoc мерки. 
Освен това, в случаите, в които държава-
членка се позовава на висш обществен 
интерес, Комисията следва да 
предприеме стъпки за да гарантира, че 
нанесените в резултат на това 
модификации или промени в морската 
среда не възпрепятстват трайно или не 
излагат на риск постигането на добро 
състояние на околната среда в дадения 
морски регион или подрегион или в 
морските води на други държави-членки. 

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 47
Съображение 36

(36) Мерките, регламентиращи 
управлението на рибарството, следва да 
се взимат единствено в контекста на 
Общата политика в областта на 
рибарството, съгласно Регламент (ЕО) № 
2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 

(36) Мерките, регламентиращи 
управлението на рибарството, могат да 
се взимат, inter alia, в контекста на 
Общата политика в областта на 
рибарството, съгласно Регламент (ЕО) № 
2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 
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г. относно опазването и устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси в 
рамките на Общата политика в областта
на рибарството, на базата на научни 
становища, и следователно такива 
мерки не са предмет на настоящата 
Директива. Членове 30 и 31 на Договора 
за Евратом регламентират заустванията и 
емисиите в резултат от използването на 
радиоактивен материал, и следователно 
последните не са предмет на настоящата 
директива.

г. относно опазването и устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси в 
рамките на Общата политика в областта 
на рибарството, на базата на научни 
становища, и също са предмет на 
настоящата директива. Членове 30 и 
31 на Договора за Евратом регламентират 
заустванията и емисиите в резултат от 
използването на радиоактивен материал, 
и следователно последните не са предмет 
на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Retabling amendment 21 first reading.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola и Françoise Grossetête

Изменение 48
Съображение 36

(36) Мерките, регламентиращи 
управлението на рибарството, следва да 
се взимат единствено в контекста на 
Общата политика в областта на 
рибарството съгласно Регламент (ЕО) № 
2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 
г. относно опазването и устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси в 
рамките на Общата политика в областта 
на рибарството, на базата на научни 
становища, и следователно такива мерки 
не са предмет на настоящата Директива. 
Членове 30 и 31 на Договора за Евратом 
регламентират заустванията и емисиите в 
резултат от използването на 
радиоактивен материал, и следователно 
не са предмет на настоящата директива.

(36) Мерките, регламентиращи 
управлението на рибарството, следва да 
се взимат единствено в контекста на 
Общата политика в областта на 
рибарството съгласно Регламент (ЕО) № 
2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 
г. относно опазването и устойчивата
експлоатация на рибните ресурси в 
рамките на Общата политика в областта 
на рибарството, на базата на научни 
становища, и следователно такива мерки 
не са предмет на настоящата директива. 
Договорът за Евратом регламентира 
заустванията и емисиите в резултат от 
използването на радиоактивен материал, 
и те следователно не са предмет на 
настоящата директива.

Or. fr



PE 394.048v01-00 10/49 AM\684917BG.doc

BG

Обосновка

La référence aux seuls articles 30 et 31 du Traité Euratom pour justifier l’exclusion du « 
contrôle des rejets et des émissions résultant de l'utilisation de matières radioactives » du 
champ de la directive ne propose pas la référence juridique la plus appropriée.

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 49
Съображение 37

(37) Общата политика в областта на 
рибарството следва да отчита 
екологичните въздействия на риболова и 
целите на настоящата Директива.

(37) Общата политика в областта на 
рибарството, включително по 
отношение на бъдещата реформа,
следва да отчита екологичните 
въздействия на риболова и целите на 
настоящата Директива.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 50
Съображение 39

(39) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно, защита и запазване 
на морската среда, предотвратяване на 
нейното влошаване и, когато това е 
осъществимо, възстановяване на тази 
среда в зони, които са били 
неблагоприятно засегнати, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно, 
поради мащаба и търсения ефект на 
директивата, могат да бъдат по-добре 
постигнати на общностно равнище, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е формулиран в 
същия член, съдържащите се в 
настоящата директива мерки не излизат 
извън рамките на необходимото за 

(39) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно, защита и запазване 
на морската среда, предотвратяване на 
нейното влошаване и възстановяване на 
тази среда в зони, които са били 
неблагоприятно засегнати, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно, 
поради мащаба и търсения ефект на 
директивата, могат да бъдат по-добре 
постигнати на общностно равнище, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е формулиран в 
същия член, съдържащите се в 
настоящата директива мерки не излизат 
извън рамките на необходимото за 
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постигането на тези цели. постигането на тези цели.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 51
Член 1, параграф 1

1. С настоящата директива се установява 
рамка за защита и опазване на морската 
среда, за предотвратяване на нейното 
влошаване и, когато това е 
осъществимо, за възстановяването на 
тази среда в зони, които са били 
неблагоприятно засегнати.

1. С настоящата директива се установява 
рамка за защита, опазване и 
възстановяване на морската среда, за 
предотвратяване на нейното влошаване и 
за възстановяването на 
функционирането, процесите и 
структурата на морското биологични 
разнообразие и морските екосистеми в 
зони, в които те са били неблагоприятно 
засегнати.

За целта се разработват и прилагат 
морски стратегии, за да се постигне и 
поддържа добро състояние на 
околната среда на  морската среда най-
късно до 2021 г.

В тази рамка, държавите-членки 
постигат добро състояние на 
околната среда на  морската среда най-
късно до 2017 г. За целта се разработват и 
прилагат морски стратегии, 
предвиждащи мерки за:
а) предотвратяване е постепенно 
намаляване на замърсяването на 
морската среда, за да се гарантира 
отсъствието на съществени 
въздействия или рискове за морското 
биологично разнообразие, морските 
екосистеми, човешкото здраве или 
законосъобразното използване на 
морето;
б) ограничаване на дейностите на 
човека в морската среда до устойчиви 
равнища, които не застрашават 
използването й и дейностите на 
бъдещите поколения, както и 
способността на морските екосистеми 
да реагират на промените, 
предизвикани от природата и човека.

Or. en
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Обосновка

(ЕП първо четене изменение 85)

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 52
Член 1, параграф 2

2. Морските стратегии прилагат 
екосистемeн подход при управлението на 
човешките дейности, като в същото 
време позволяват устойчивото 
използване на морските продукти и 
услуги.

2. Морските стратегии прилагат 
екосистемeн подход при управлението на 
човешките дейности, 

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 85)

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 53
Член 2, параграф 1

1. Настоящата директива се прилага 
спрямо всички морски води, както те са 
дефинирани в член 3, параграф 1.

1. Настоящата директива се прилага 
спрямо всички морски води, както те са 
дефинирани в член 3, параграф 1, и 
следва да отчита нуждата от 
гарантиране на качеството на 
морската среда в асоциираните 
държави и страните-кандидатки за 
членство в ЕС.

Or. en

Обосновка

Adverse effects on the marine environment do not respect international boundaries or 
jurisdictions. Therefore it is essential that there is close co-operation between all states 
involved.
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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 54
Член 2, параграф 2

2. Настоящата директива не се 
прилага спрямо дейности, чиято 
единствена цел е отбрана или защита 
на националната сигурност. 
Държавите-членки въпреки това 
полагат усилия да гарантират, че 
такива дейности се извършват по 
начин, съвместим, доколкото това е 
уместно и практически осъществимо, 
с целите на настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

The new Council text  would exclude from the scope of the directive the activities relating to 
defence or national security. These activities bear the same risk of impact on the marine 
environment and should therefore be covered by this Directive.

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 55
Член 3, параграф 1

1) „Морски води“ означава водите, 
морското дъно и подпочвения слой откъм 
страната на откритото море спрямо 
контролната линия, по която се измерва 
протежението на териториалните води, до 
най-крайната зона в която дадена 
държава-членка има и/или упражнява 
права на юрисдикция, в съответствие с 
UNCLOS, с изключение на водите, 
съседни на страните и териториите, 
посочени в приложение ІІ към Договора 
за френските отвъдморски департаменти 
и територии. Морските води откъм 
страната на откритото море по 
отношение на контролната линия, за 
които се прилага Директива 
2000/60/EО, се включват дотолкова, 
доколкото става дума за съществени 

1) „Морски води“ означава водите, 
морското дъно и подпочвения слой откъм 
страната на откритото море спрямо 
контролната линия, по която се измерва 
протежението на териториалните води, до 
най-крайната зона в която дадена 
държава-членка има и/или упражнява 
права на юрисдикция, в съответствие с 
UNCLOS, с изключение на водите, 
съседни на страните и териториите, 
посочени в приложение ІІ към Договора 
за френските отвъдморски департаменти 
и територии. Крайбрежните води, 
които според определението в 
Директива №2000/60/ЕО са води откъм 
страната на брега по отношение на 
контролната линия, също са включени, 
доколкото конкретни аспекти на 
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елементи на защитата на морската 
среда, които са извън приложното поле 
на Директива 2000/60/EО.

екологичното състояние на морската 
среда не са вече разгледани в 
гореспоменатата директива;

Or. en

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 56
Член 3, параграф 1

1) „Морски води” означава водите, 
морското дъно и подпочвения слой откъм 
страната на откритото море спрямо 
контролната линия, по която се измерва 
протежението на териториалните води, до 
най-крайната зона в която дадена 
държава-членка има и/или упражнява 
права на юрисдикция, в съответствие с 
UNCLOS, с изключение на водите, 
съседни на страните и териториите, 
посочени в приложение ІІ към Договора 
за френските отвъдморски департаменти 
и територии. Морските води откъм 
страната на откритото море по отношение 
на контролната линия, за които се 
прилага Директива 2000/60/EО, се 
включват дотолкова, доколкото става 
дума за съществени елементи на защитата 
на морската среда, които са извън 
приложното поле на Директива 
2000/60/EО.

1) „Морски води” означава

а) водите, морското дъно и подпочвения 
слой откъм страната на откритото море 
спрямо контролната линия, по която се 
измерва протежението на териториалните 
води, до най-крайната зона в която дадена 
държава-членка има и/или упражнява 
права на юрисдикция, в съответствие с 
UNCLOS, с изключение на водите, 
съседни на страните и териториите, 
посочени в приложение ІІ към Договора 
за френските отвъдморски департаменти 
и територии и
б) всички приливни води откъм 
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страната на брега спрямо 
контролната линия, както вътрешни, 
така и съседни на държавите-членки, 
от които се измерва разстоянието, на 
което се определят териториалните 
води, както и всяка суша или морско 
дъно, заливано периодично или 
постоянно от тези води;
Морските води откъм страната на
откритото море по отношение на 
контролната линия, за които се прилага 
Директива 2000/60/EО, се включват 
дотолкова, доколкото става дума за 
съществени елементи на защитата на 
морската среда, които са извън 
приложното поле на Директива 
2000/60/EО.

Or. fr

Обосновка

Erreur de langage dans l' amendement 5 concernant les eaux situees "en deçà de la ligne de 
base". Remplace l’amendement 5.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 57
Член 3, параграф 4

4) „Състояние на околната среда“ 
означава общото състояние на околната 
среда в морските води, като се отчитат 
структурата, функциите и процесите в 
съставляващите я морски екосистеми, 
заедно с естествените физиографски, 
географски и климатични фактори, както 
и физическите и химическите условия, в 
това число и условията, произтичащи от 
човешки дейности в съответната зона.

4) „Състояние на околната среда“ 
означава общото състояние на околната 
среда в морските води, като се отчитат 
структурата, функциите и процесите в 
съставляващите я морски екосистеми, 
заедно с естествените акустични, 
биологични, физиографски, географски 
геологични и климатични фактори, както 
и физическите и химическите условия, в 
това число и условията, произтичащи от 
човешки дейности в съответната зона, 
независимо от това дали тези 
дейности се осъществяват вътре или 
извън въпросните морски води;

Or. en
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 58
Член 3, параграф 5

5) „Добро състояние на околната среда“ 
означава състояние на околната среда в 
морски води, когато те осигуряват 
екологично разнообразни и динамични 
океани и морета, които са чисти, 
здравословни и продуктивни в рамките на 
присъщите за тях условия, и при които 
използването на морската среда е на 
устойчиво ниво, като по този начин се 
запазва потенциалът за използване и за 
дейности от сегашните и бъдещите 
поколения, т.е.:

5) „Добро състояние на околната среда“ 
означава състояние на околната среда в 
морски води, когато те осигуряват 
екологично разнообразни и динамични 
океани и морета, които са чисти, 
здравословни и продуктивни в рамките на 
присъщите за тях условия, и при които 
използването на морската среда е на 
устойчиво ниво, като по този начин се 
запазва потенциалът за използване и за 
дейности от сегашните и бъдещите 
поколения, т.е.:

а) структурата, функциите и процесите в 
морските екосистеми, заедно със 
съответните физиографски, географски и 
климатични фактори позволяват на 
екосистемите да функционират 
пълноценно и да поддържат своето 
равновесие. Морските видове и 
местообитания са защитени, 
предотвратено е намаляването на 
биологичното разнообразие вследствие 
на човешки дейности, а разнообразните 
биологични компоненти функционират в 
равновесие;

а) структурата, функциите и процесите в 
екосистемите, съставляващи морската 
среда, заедно със съответните 
физиографски, географски, геоложки и 
климатични фактори позволяват на 
екосистемите да функционират чрез 
естествения за тях самоподдържащ се 
процес и да запазят естествената си 
устойчивост спрямо по-значителни 
промени в околната среда. Морските 
видове и местообитания са защитени, 
предотвратено е влошаването на 
условията в тях и, в границите на 
възможното, техните структура, 
функции и процеси са възобновени; 
предотвратено е намаляването на 
биологичното разнообразие вследствие 
на човешки дейности, а разнообразните 
биологични компоненти функционират в 
равновесие;

б) хидроморфологичните, физичните и 
химичните свойства на екосистемите, 
включително тези, произтичащи от 
човешки дейности в съответната зона, 
поддържат екосистемите във вида, 
описан по-горе. Веществата и енергията, 
въведени в морската среда от човека, не 
причиняват ефекти на замърсяване.

б) хидроморфологичните, физичните и 
химичните свойства на екосистемите, 
включително тези, произтичащи от 
човешки дейности в съответната зона, 
поддържат екосистемите във вида, 
описан по-горе. Непрекъснато се 
ограничават веществата и енергията, 
въведени в морската среда от човека, 
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включително и шума, за да се 
гарантира, че въздействието или 
опасността за биологичното 
разнообразие, морските екосистеми, 
човешкото здраве или 
законосъобразните начини за 
използване на морето са сведени до 
минимум и че въведените вещества и 
енергия не причиняват ефекти на 
замърсяване;

ба) всички човешки дейности в и извън 
съответния сектор са ръководени 
така, че общият им натиск върху 
морските екосистеми да е съвместим с 
доброто състояние на околната среда. 
Човешките дейности, извършвани в 
морската среда, не превишават 
нивата, устойчиви на подходящото за 
оценката географско равнище. 
Потенциалът за използване и за 
дейности на бъдещите поколения в 
морската среда се запазва; и
бб) изпълнени са всички условия, 
изброени в приложение I;

Доброто състояние на околната среда се 
определя за мащабите на морския регион 
или подрегион, посочени в член 4, въз 
основа на типовите качествени 
дескриптори, посочени в приложение І. 
За постигане на напредък към добро
състояние на околната среда се използва 
адаптивно управление въз основа на 
екосистемния подход.

Доброто състояние на околната среда се 
определя за мащабите на морския регион 
или подрегион, посочени в член 4. За 
постигане на доброто състояние на 
околната среда се използва адаптивно 
управление въз основа на екосистемния 
подход.

Or. fr

Обосновка

La nouvelle version de l’amendement reste bien plus proche du texte du Conseil, tout en 
inserant tout le necessaire pour ameliorer leur langage. Remplace l’amendement 7.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 59
Член 3, параграф 6
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б) „Критерии“ означава ясно определени 
технически характеристики, които са 
тясно свързани с типовите качествени 
дескриптори.

б) „Критерии“ се отнася до списъка от 
условия, изброени в Приложение І и 
означава ясно определени технически 
характеристики, които са тясно свързани 
с типовите качествени дескриптори.

Or. en

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 60
Член 3, параграф 8

„Замърсяване“ означава пряко или 
непряко въвеждане в морската среда, като 
резултат от човешки дейности, на 
вещества или енергия, в това число 
предизвикан от човека морски подводен
шум, което причинява или има 
вероятност да причини вредни 
последствия, като увреждане на живите 
ресурси и морските екосистеми, опасност 
за здравето на човека, пречки за 
извършване на морски дейности, в това 
число риболов, туризъм и отдих, както и 
други законосъобразни начини за 
използване на морето, влошаване на 
качествата на морската вода и 
ограничаване на свързаните с това 
възможности за отдих, или общо казано, 
влошаване на възможностите за 
устойчиво използване на морските 
продукти и услуги.

„Замърсяване“ означава пряко или 
непряко въвеждане в морската среда, като 
резултат от човешки дейности, на 
вещества или енергия и шум, което 
причинява или може да причини вредни 
последствия, като увреждане на 
морското биологично разнообразие и 
морските екосистеми, опасност за 
здравето на човека, пречки за извършване 
на морски дейности, в това число 
риболов, туризъм и отдих, както и други 
законосъобразни начини за използване на 
морето, влошаване на качествата на 
морската вода и ограничаване на 
свързаните с това възможности за отдих, 
или общо казано, влошаване на 
възможностите за устойчиво използване 
на морските продукти и услуги.

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 27)
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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 61
Член 3, параграф 9

9) „Специфична зона“ означава зона в 
морските води на държава-членка, в 
която екологичните цели не могат да 
бъдат постигнати чрез мерки, 
предприети от тази държава-членка 
поради причини, посочени в член 14.

заличава се

Or. en

Обосновка

This amendment seeks to create consistency with the provisions in article 14 on exceptions. 
The Parliament deleted in first reading the reference to specific areas, as it could be confused 
with specially “protected areas”.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 62
Член 3, параграф 1 а (нов) 

9а. „Защитени морски зони” означава 
зоните, в които са ограничени или 
забранени дейности, окачествени като 
оказващи съществен натиск и/ или 
съществено въздействие върху 
морската среда. По време на 
подготвителната фаза на 
стратегията за морската среда 
държавите-членки изготвят списък на 
защитените морски зони, които са 
част от система за планиране на 
еднородно морско пространство, както 
на равнището на Общността, така и 
на регионално или подрегионално 
равнище, в съответствие с поетите 
от Общността международни 
ангажименти.

Or. en



PE 394.048v01-00 20/49 AM\684917BG.doc

BG

Обосновка

Some of the activities as identified have been taking place in marine areas for ages. Dredging 
in such areas for instance can be required in order to maintain a safe navigable depth. If not, 
safe navigation can become jeopardized. Potential accidents involving ships might cause even 
more environmental damage. Retabling partly amendment 27 first reading.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 63
Член 5, параграф 1 и параграф 2, уводна част

1. Всяка държава-членка разработва 
морска стратегия за своите морски 
води, за всеки морски регион или 
подрегион, в съответствие с плана за 
действие, изложен в букви а) и б) на 
параграф 2.

1. Държавите-членки постигат добро 
състояние на околната среда чрез 
изготвянето и изпълнението на морски 
стратегии.

2. Държавите-членки си сътрудничат, за 
да гарантират координираност на 
мерките, необходими за постигане на 
целите на настоящата директива в 
рамките на всеки морски регион или 
подрегион, и по-специално 
координираност на различните 
елементи на морските стратегии, 
посочени в букви а) и б), както следва:

2. Държавите-членки, които граничат с 
един и същ морски регион, гарантират 
изготвянето на една единствена 
морска стратегия за отделен регион 
или подрегион за водите, които, в 
рамките на този регион, са под техния 
суверенитет или юрисдикция. Всяка 
държава-членка разработва морска 
стратегия, приложима за нейните 
морски води, за всеки от съответните 
морски региони съгласно следния план 
за действие:

Or. fr

Обосновка

Le nouveau amendement 63 remplace les amendements 10 & 11.

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 64
Член 5, параграф 2, уводна част

2. Държавите-членки си сътрудничат, за 
да гарантират координираност на 
мерките, необходими за постигане на 
целите на настоящата директива в 

2. Държавите-членки си сътрудничат, с 
подкрепата на съществуващите 
регионалните морски конвенции, за да 
гарантират координираност на мерките, 
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рамките на всеки морски регион или 
подрегион, и по-специално 
координираност на различните елементи 
на морските стратегии, посочени в букви 
а) и б), както следва:

необходими за постигане на целите на 
настоящата директива в рамките на всеки 
морски регион или подрегион, и по-
специално координираност на различните 
елементи на морските стратегии, 
посочени в букви а) и б), както следва:

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 65
Член 5, параграф 2 а (нов)

2а. Разпоредбите на член 5, параграф 2, 
букви а) и б) не пречат на държавите-
членки да поддържат или въвеждат 
по-строги защитни мерки.

Or. en

Обосновка

Member States must maintain their right to put in place more stringent protection measures.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 66
Член 5, параграф 3, уводна част

3. Държавите-членки, които имат граници 
в един и същ морски регион или 
подрегион, попадащ в приложното поле 
на настоящата директива, където 
състоянието на морето е така критично, 
че налага спешни действия, следва да се 
стремят да договорят план за действие в 
съответствие с параграф 1, който 
предвижда по-ранно влизане в сила на 
програмата с мерки. В тези случаи:

3.Държавите-членки, които имат граници 
в един и същ морски регион или 
подрегион, попадащ в приложното поле 
на настоящата директива, където 
състоянието на морето е така критично, 
че налага спешни действия, разработват
план за действие в съответствие с 
параграф 1, който предвижда по-ранно 
влизане в сила на програмата с мерки. В 
тези случаи:

Or. sv
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Обосновка

Skrivningen i rådets gemensamma ståndpunkt artikel 5 punkt 3 är till intet förpliktigande. För 
att åstadkomma en verklig integrering mellan olika sektorer i enlighet med grönboken om 
unionens framtida havspolitik krävs en mycket mer bindande skrivning.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 67
Член 5, параграф 3, буква ба) (нова)

ба) Морската зона на Балтийско море 
би могла да бъде пилотен район за 
изпълнение на морската стратегия. 
Предстоящият план за действие за 
Балтийско море на Конвенцията 
Helcom от Хелзинки за защита на 
морската среда в зоната на Балтийско 
море би могъл да послужи при 
използването на Балтийско море като 
пилотна зона за изпълнение на 
морската стратегия.
Държавите-членки от региона 
разработват обща програма от мерки 
за Морския Регион на Балтийско море 
най-късно до 2010 за постигане на 
добро състояние на околната среда в 
Морския регион на Балтийско море.

Or. en

Обосновка

It is well known that the environmental state of the Baltic Sea is very urgent. Eight of nine 
states around the Baltic Sea is member states of the European Union. The Baltic Sea Marine 
Region could therefore be suitable as a pilot area to implement the marine strategy.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 68
Член 5, параграф 4

4. Държавите-членки разработват и 
прилагат всички елементи на 

заличава се
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морските стратегии, посочени в букви 
а) и б) на параграф 2, като при това от 
тях не се изисква да предприемат 
конкретни стъпки, ако не съществува 
сериозен риск за морската среда или 
ако разходите биха били 
непропорционално големи, като се 
отчитат рисковете за морската среда
Ако по някоя от тези причини дадена 
държава-членка не предприеме мерки 
тя представя на Комисията 
необходимите обяснения, за да 
обоснове това свое решение.

Or. fr

Обосновка

Supprime le nouveau texte du Conseil qui prevoit les cas pour ne pas prendre des mesures.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 69
Член 5, параграф 4

4. Държавите-членки разработват и 
прилагат всички елементи на морските 
стратегии, посочени в букви а) и б) на 
параграф 2, като при това от тях не се 
изисква да предприемат конкретни 
стъпки, ако не съществува сериозен 
риск за морската среда или ако 
разходите биха били непропорционално 
големи, като се отчитат рисковете за 
морската среда.

4. Държавите-членки разработват и
прилагат всички елементи на морските 
стратегии, посочени в букви а) и б) на 
параграф 2.

Когато, поради някоя от тези причини, 
държава-членка не предприема мерки, 
тя предоставя на Комисията 
необходимата обосновка в подкрепа на 
своето решение.

Or. en
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Обосновка

Council new text is redundant. The article on programmes of measures provides for cost-
benefit analysis and for ensuring that measures are cost-effective.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 70
Член 5, параграф 4, алинея 2 a (нова)

Ако, по технически, икономически или 
административни причини е 
невъзможно да бъдат изпълнени всички 
части на морските стратегии, 
предвидени в параграфи 2 а) и б) във 
времевите рамки, предвидени в 
параграф 2, мерките могат да бъдат 
отложени, но не за повече от 4 години. 

Or. sv

Обосновка

Om man vill möjliggöra för någon region att senarelägga genomförandet bör man i direktivet 
införa bestämmelser motsvarande de i ramdirektivet om vatten, det vill säga att tidsfristen att 
genomföra åtgärderna i artikel 5 kan senareläggas till de tidpunkter som anges i 
kommissionens förslag under vissa förhållanden, däribland av tekniska, ekonomiska och 
administrativa skäl.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann, 

Изменение 71
Член 8, параграф 1, уводна част и букви а) и б)

1. Държавите-членки правят 
първоначална оценка на своите морски 
води, като отчитат наличните данни, 
където има такива, и която включва 
следното:

1. За всеки морски регион държавите-
членки правят първоначална оценка на 
своите морски води, като отчитат 
наличните данни, където има такива, и 
която включва следното:

а) анализ на основните характеристики и 
текущото състояние на околната среда в 
тези води, въз основа на примерния 
списък от елементи, съдържащ се в 

а) анализ на основните характеристики, 
функциите и текущото състояние на 
околната среда в тези води, въз основа на 
примерния списък от елементи, 
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таблица 1 на приложение ІІІ, който 
обхваща физикохимичните 
характеристики и типовете 
местообитания, биологичните 
компоненти, и хидроморфологията;

съдържащ се в таблица 1 на приложение 
ІІІ, който обхваща физикохимичните 
характеристики и типовете 
местообитания, биологичните 
компоненти, и хидроморфологията;

б) анализ на преобладаващите видове 
натиск и въздействия, в това число и 
произтичащите от човешката дейност, 
върху характеристиките и състоянието 
на околната среда в тези води, изготвен 
въз основа на примерните списъци от 
елементи, съдържащи се в таблица 2 на 
приложение ІІІ, и обхващащи 
комбинирания качествен и количествен 
смесен ефект на различните видове 
натиск, както и очертаващи се тенденции;

б) анализ на преобладаващите видове 
натиск и въздействия, в това число и 
произтичащите от човешката дейност, 
върху състоянието на околната среда в 
тези води, който:

i) е изготвен въз основа на примерните 
списъци от елементи, съдържащи се в 
таблица 2 на приложение ІІІ, и 
обхващащи комбинирания качествен и 
количествен смесен ефект на различните 
видове натиск, както и очертаващи се 
тенденции;

ii) обхваща кумулативните и 
синергични въздействия и
iii) отчита валидните оценки, 
изготвени въз основа на действащото 
европейско законодателство 

Or. fr

Обосновка

Completer les criteres pour l’evaluation des EM de l’etat de leurs eaux marines.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 72
Член 8, параграф 1, буква а)

а) анализ на основните характеристики и 
текущото състояние на околната среда в 
тези води, въз основа на примерния 
списък от елементи, съдържащ се в 
таблица 1 на приложение ІІІ, който 
обхваща физикохимичните 

а) анализ на основните характеристики, 
функции и текущото състояние на 
околната среда в тези води, въз основа на 
примерния списък от елементи, 
съдържащ се в таблица 1 на приложение 
ІІІ, който обхваща физикохимичните 
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характеристики и типовете 
местообитания, биологичните 
компоненти, и хидроморфологията;

характеристики и типовете 
местообитания, биологичните 
компоненти, и хидроморфологията;

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 48)

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 73
Член 8, параграф 2

2. Анализите, описани в параграф 1, 
отчитат елементите, отнасящи се до 
крайбрежните, преходните и 
териториалните води, попадащи в 
обхвата на съответните разпоредби на 
Директива 2000/60/EО. Също така, 
анализите отчитат или използват като 
база други валидни оценки като тези, 
изготвени съвместно в рамките на 
регионални морски конвенции, с цел да 
се направи всеобхватна оценка на 
състоянието на морската среда.

2. Анализите, описани в параграф 1, 
отчитат елементите, отнасящи се до 
крайбрежните, преходните и 
териториалните води, попадащи в 
обхвата на съответните разпоредби на 
Директива 2000/60/EО както и 
съответните разпоредби на Директива 
91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. 
за пречистването на градските 
отпадъчни води, и Директива 
2006/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 февруари 2006 г. за 
управление на качеството на водите за 
къпане и проекта за директива за 
качествени екологични стандарти в 
областта на политиката за водите.
Също така, анализите отчитат или 
използват като база други валидни 
оценки като тези, изготвени съвместно в 
рамките на регионални морски 
конвенции, с цел да се направи 
всеобхватна оценка на състоянието на 
морската среда.

Or. en

Обосновка

The assessment of the elements described in Annex III for the determination of good 
environmental status and analyses referred to in paragraph 1 should build on and 
complement existing and forthcoming legislation in order to avoid duplication of work.
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Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 74
Член 8, параграф 2 а (нов)

2а. Данните и информацията, 
получени от първоначалната оценка, се 
предоставят на Европейската агенция 
за околна среда, както и на 
съответните регионални морски и 
риболовни организации и конвенции, не 
по-късно от три месеца след 
завършването на оценката, за да бъдат
използвани в общоевропейски морски 
оценки и по-специално за определяне на 
състоянието на морската околна среда 
на Общността в съответствие с член 
20, параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

The European Environment Agency should be provided with all relevant information for the 
purpose of facilitating a central database and for use in pan-European status reports for 
Europe’s seas.

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 75
Член 11, параграф 1, алинея 2 

Програмите за мониторинг надграждат и 
са съвместими със съответните 
разпоредби за оценка и мониторинг, 
предвидени от законодателството на 
Общността или от други международни 
споразумения.

Програмите за мониторинг се 
характеризират с последователност 
вътре в морските региони или 
подрегиони и надграждат и са 
съвместими със съответните разпоредби 
за оценка и мониторинг, предвидени от 
законодателството на Общността и по 
специално Директиви 79/409/ЕИО1 и 
92/43/ЕИО2,или от други международни 
споразумения, или други инициативи на 
Общността за инфраструктура за 
пространствени данни и GMES 
(глобалната платформа за наблюдение 
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на околната среда и сигурност), 
особено в областта на морските услуги 
до степента в коята тези изисквания 
се отнасят до морските води на 
държавите-членки в гореспоменатия 
морски регион.
__________________
1Директива на Съвета относно опазването на 
дивите птици.
2Директива на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
фауна и флора.

Or. en

Обосновка

Explicit reference of the environmental principles of the EU’s conservation policy should 
reinforce their application and provides consistency with the broader direction of EU 
environmental policy.

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 76
Член 11, параграф 3 а (нов)

Държавите-членки приемат мерки и 
програми за обратно проследяване и 
откриване на морско замърсяване.

Or. en

Обосновка

Sources of marine pollution, whether land-based or in the sea, need to be traced and 
identified in order to permit national or EU measures to ensure they are stopped. Retabling 
1st reading amendment 59 modified.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 77
Член 11, параграф 3 а (нов)

3а. Данните и информацията, 
получени от тези програми за 
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мониторинг, се предоставят на 
Европейската агенция за околна среда, 
както и на съответните регионални 
морски и риболовни организации и 
конвенции, не по-късно от три месеца 
след завършването на тези програми, 
за да бъдат използвани в 
общоевропейски морски оценки и по-
специално за определяне на 
състоянието на морската околна среда 
на Общността в съответствие с член 
20, параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

The European Environment Agency should be provided with all relevant information for the 
purpose of facilitating a central database and for use in pan-European status reports for 
Europe’s seas.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 78
Член 12

Член 12 Член 12

Нотификации и съобщение на 
Комисията

Нотификации и оценки на Комисията

Въз основа на всички нотификации 
съгласно член 9, параграф 2, член 10, 
параграф 2 и член 11, параграф 2 за 
всеки морски регион или подрегион, 
Комисията дава оценка на всяка държава-
членка дали посочените елементи
съставляват подходяща рамка за 
удовлетворяване на изискванията на 
настоящата директива.

Въз основа на нотификациите относно 
програмите с мерки, направени съгласно 
член 13, параграф 6, Комисията дава 
оценка на всяка държава-членка дали 
посочените програми съставляват 
подходяща рамка за постигане на добро 
състояние на околната среда, според 
изискванията на настоящата директива.

При формулирането на своето 
становище Комисията преценява 
съгласуваността на рамките в 
различните морски региони или 
подрегиони на територията на Общността 
и може да поиска съответната държава-
членка да предостави всякаква 

При извършването на тези оценки,
Комисията преценява съгласуваността на 
програмите с мерки в рамките на 
Общността и може да поиска съответната 
държава-членка да предостави всякаква 
необходима допълнителна информация.
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необходима допълнителна информация.

До шест месеца след като е уведомена 
за програмите с мерки, Комисията 
може изцяло или отчасти да отхвърли 
програмата на която и да било 
държава-членка, ако сметне, че не е в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 79
Член 13, параграф 1, алинея 2 

Тези мерки се разработват въз основа на 
първоначалната оценка, направена 
съгласно член 8, параграф 1, като се 
отчитат екологичните цели, определени 
съгласно член 10 параграф 1, и като се 
отчитат типовете мерки, изброени в 
приложение VІ.

Тези мерки се разработват въз основа на 
първоначалната оценка, направена 
съгласно член 8, параграф 1, като се 
отчитат екологичните цели, определени 
съгласно член 10 параграф 1, типовете 
мерки, изброени в приложение VІ, 
съответните трансгранични 
въздействия и характеристики и се 
основават на следните екологични 
принципи:.
а) принципите за предпазните мерки, 
за необходимостта от превантивни 
действия и за поправяне на вредата, 
причинена на околната среда 
приоритетно при източника, като и 
принципа "замърсителят плаща".
б) подход, съобразен с екосистемите.
Държавите-членки решават какви 
мерки трябва да се предприемат 
относно обратната проследяемост и 
откриването на замърсяване в морето.

Or. en
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 80
Член 13, параграф 1, алинея 2 

Тези мерки се разработват въз основа на 
първоначалната оценка, направена 
съгласно член 8, параграф 1, като се 
отчитат екологичните цели, определени 
съгласно член 10 параграф 1, и като се 
отчитат типовете мерки, изброени в 
приложение VІ.

Тези мерки се разработват въз основа на 
първоначалната оценка, направена 
съгласно член 8, параграф 1, като се 
отчитат екологичните цели, определени 
съгласно член 10 параграф 1, като се 
отчитат типовете мерки, изброени в 
приложение VІ, съответните 
трансгранични въздействия и 
характеристики и се основават на 
следните екологични принципи:.
а) принципите за предпазните мерки, 
за необходимостта от превантивни 
действия и за поправяне на вредата, 
причинена на околната среда 
приоритетно при източника, като и 
принципа "замърсителят плаща".
б) подход, съобразен с екосистемите.

Or. en

Обосновка

Explicit reference to the environmental principles of the EU´s conservation policy should 
reinforce their application and provides consistency with the broader direction of EU 
environmental policy.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 81
Член 13, параграф 2

2. Държавите-членки интегрират мерките, 
разработени съгласно параграф 1, в 
програма с мерки, като вземат 
съответните мерки, необходими според 
изискванията на законодателството на 
Общността, и по-конкретно на Директива 
2000/60/EО, или според международни 
споразумения.

2. Държавите-членки интегрират мерките, 
разработени съгласно параграф 1, в 
програма с мерки, като вземат предвид и 
съответните мерки, необходими според 
изискванията на законодателството на 
Общността, и по-конкретно на Директива 
2000/60/EО, Директива 91/271/ЕИО, 
Директива 2006/7/ЕО  и проекта за 
директива за качествени екологични 
стандарти в областта на политиката 
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за водите, изменяща Директива 
2000/60/ЕО, или според международни 
споразумения.

Or. en

Обосновка

Meeting the standards of the above-mentioned Directives will specifically have positive 
impacts on the marine environment, and will assist in meeting the environmental objectives of 
the MSD. Improved co-ordination and the consistent application of measures will minimise 
the potential for duplication or omissions across the scope of measures, ensure consistent 
application over the geographical area covered by the measure and facilitate consistent 
implementation timescales.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 82
Член 13, параграф 3 алинея 1

3. При изготвянето на програмата с 
мерки, съгласно с параграф 2, държавите-
членки се съобразяват с изискванията за 
устойчиво развитие и, по-конкретно, със 
социалното и икономическо въздействие 
на предвидените мерки.

3. При изготвянето на програмата с 
мерки, съгласно с параграф 2, държавите-
членки се съобразяват с изискванията за 
устойчиво развитие и, по-конкретно, със 
социалното и икономическо въздействие 
на предвидените мерки. Държавите-
членки създават административните 
рамки и платформи, позволяващи 
междусекторна обработка на 
морските дела с цел ползотворното 
съчетаване на науката за околната 
среда с мерките за икономическо, 
социално и административно развитие 
на района и ползите от това 
взаимодействие.

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 88)

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann
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Изменение 83
Член 13, параграф 3, алинея 2

Държавите-членки гарантират, че 
мерките са икономически ефективни и 
технически осъществими, и преди 
въвеждането на всяка нова мярка 
извършват оценка на въздействието, в 
това число и анализ на разходите и 
ползите.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Supprime le nouveau texte du Conseil qui se base sur les analyses de couts-benefices.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 84
Член 13, параграф 4

4. Програмите с мерки, разработени 
съгласно настоящия член, следва да 
включват мерки като използването на 
специална зони за съхранение, съгласно 
Директива 92/43/EИО, на специални 
защитени зони, съгласно Директива 
79/409/EИО, както и на морски защитени 
зони, договорени от Общността или от 
съответните държави-членки в рамките 
на международни или регионални 
споразумения, по които те са страни.

4. Програмите с мерки, разработени 
съгласно настоящия член включват 
пространствени защитни мерки, 
които предвиждат, без да се изчерпват 
с това, използването на специални зони
за съхранение, съгласно Директива 
92/43/EИО, на специални защитени зони, 
съгласно Директива 79/409/EИО, както и 
на морски защитени зони, договорени от 
Общността или от съответните държави-
членки в рамките на международни или 
регионални споразумения, по които те са 
страни, по-специално решение VII/5 на 
конференцията на страните по 
Конвенцията за биологично 
разнообразие.

В този контекст държавите-членки следва 
да гарантират, че тези зони съдействат за 
изграждането на съгласувана и 
представителна мрежа от морски 
защитени зони.

В този контекст държавите-членки 
гарантират, че тези зони съдействат за 
изграждането на съгласувана и 
представителна мрежа от достатъчно 
големи морски защитени зони, най късно 
до 2012 г. Мрежата включва 
достатъчно големи зони, изцяло 
защитени от всякакви добивни 
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дейности, така че да бъдат опазени по-
специално местата за снасяне на яйца 
и отглеждане на малките и за да е 
възможно поддържането и 
възстановяването на целостта, 
структурата и функционирането на 
екосистемите.
Програмите с мерки следва да 
включват по-специално мерките 
относно теритоориалните, 
преходните и крайбрежните води, в 
съответствие с Директива 2000/60/ЕО. 
Държавите-членки изготвят един или 
няколко регистъра за тези защитени 
морски зони, които трябва да бъдат 
финализирани не по-късно от …*.
Следва да се преразглеждат и 
осъвременяват регистърът или 
регистрите за защитените морски 
зони за всеки морски регион или 
подрегион.
Обществеността следва да има достъп 
до информацията в регистъра или 
регистрите.
__________

* 3 години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Remplace les amendements 15 & 23 (ZMPs).

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 85
Член 13, параграф 4

4. Програмите с мерки, разработени 
съгласно настоящия член, следва да 
включват мерки като използването на 
специална зони за съхранение, съгласно 
Директива 92/43/EИО, на специални 
защитени зони, съгласно Директива 
79/409/EИО, както и на морски защитени 

4. Програмите с мерки, разработени
съгласно настоящия член, включват 
мерки за пространствена защита, 
които включват, но не се ограничават 
до, използването на специални зони за 
съхранение, съгласно Директива 
92/43/EИО, на специални защитени зони, 
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зони, договорени от Общността или от 
съответните държави-членки в рамките 
на международни или регионални 
споразумения, по които те са страни.

съгласно Директива 79/409/EИО, както и 
на морски защитени зони, договорени от 
Общността или от съответните държави-
членки в рамките на международни или 
регионални споразумения, по които те са 
страни, включително и Решение VІІ/5 
на Конференцията на страните по 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие.

В този контекст държавите-членки следва
да гарантират, че тези зони съдействат за 
изграждането на съгласувана и 
представителна мрежа от морски 
защитени зони.

В този контекст държавите-членки 
гарантират, че тези зони съдействат за 
изграждането на съгласувана и 
представителна мрежа от морски 
защитени зони най-късно до 2012 г..
Мрежата включва зони, които са 
достатъчно големи за да могат да 
бъдат напълно защитени от всякакви 
добивни дейности, осигуряват защита, 
inter alia, на местата за размножаване, 
отглеждане на малките и намиране на 
храна и позволяват да бъдат запазени 
или възстановени целостта, 
структурата и функционирането на 
екосистемите.
Програмите от мерки трябва по-
специално да включват мерките, 
свързани с териториалните, 
преходните и крайбрежните води, 
предвидени в Директива 2000/60/ЕО. 
4. Държавите-членки изготвят един 
или няколко регистъра за тези 
защитени морски зони, които трябва 
да бъдат финализирани не по-късно от 
…*.
Регистърът или регистрите за 
защитените морски зони на всеки 
морски регион или подрегион подлежат 
на преразглеждане и актуализиране.
Обществеността следва да има достъп 
до информацията в регистъра или 
регистрите.
_________

* 3 години след датата на влизането в сила на 
настоящата директива.
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Or. en

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 86
Член 13, параграф 5

5. В своите програми с мерки държавите-
членки посочват как ще бъдат изпълнени 
тези мерки и как ще спомогнат за 
постигане на екологичните цели, 
определени съгласно член 10, параграф 1.

5. В своите програми с мерки държавите-
членки посочват как ще бъдат изпълнени 
тези мерки и как ще спомогнат за 
постигане на добро състояние на 
околната среда и екологичните цели,
определени съгласно член 10, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Remplace les amendements 15 & 23 (ZMPs).

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 87
Член 13, параграф 5

5. В своите програми с мерки държавите-
членки посочват как ще бъдат изпълнени 
тези мерки и как ще спомогнат за 
постигане на екологичните цели, 
определени съгласно член 10, параграф 1.

5. В своите програми с мерки държавите-
членки посочват как ще бъдат изпълнени 
тези мерки и как ще спомогнат за 
постигане на добро състояние на 
околната среда и екологичните цели, 
определени съгласно член 10, параграф 1.

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 88
Член 13, параграф 7 а (нов)

7а. След допитване до всички 
заинтересовани страни Комисията 
приема, най-късно до [три години след 
влизане в сила на настоящата 
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директива] и в съответствие с 
процедурата по член 23, изчерпателни 
критерии и норми за прилагане на 
принципите за добро управление на 
океаните. 

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 65)

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 89
Член 14

1. 1. Държава-членка може да определи 
конкретни зони в своите морски води, в 
които, поради някоя от причините, 
изброени в букви а) до г), екологичните 
цели не могат да бъдат постигнати чрез 
мерките, предприети от тази държава-
членка, или, поради причини, посочени в 
буква д), не могат да бъдат 
постигнати в рамките на съответния 
график:

1. Когато държава-членка, която е 
изготвила програма с мерки в 
съответствие с член 13, открие 
случай, в който, поради някоя от 
следните причини, екологичните цели и 
доброто състояние на околната среда не 
могат да бъдат постигнати чрез мерките, 
предприети от тази държава-членка, то 
тя описва ясно този случай в своята 
програма с мерки и представя на 
Комисията необходимите обяснения в 
подкрепа на своята гледна точка:
аа) екологичната цел не е съществена 
за тази държава-членка поради 
характеристиката, според която 
конкретният случай не засяга тази 
държава-членка;
аб) приемането на съответната(ите) 
мярка(мерки) не е от изключителната 
компетенция на тази държава-членка, 
в съответствие със 
законодателството на Общността;
ав) приемането на съответната(ите) 
мярка(мерки) не е от изключителната 
компетенция на тази държава-членка, 
в съответствие с международното 
законодателство;

а) действие или бездействие, за които 
съответната държава-членка не носи 

а) действие или бездействие на трета 
страна, на Европейската общност или 
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отговорност; на друга международна организация, за 
които съответната държава-членка не 
носи отговорност;

б) естествени причини; б) естествени причини;

в) непреодолима сила; в) непреодолима сила;

ва) промяна на климата
г) изменения в характеристиките на 
морските води, предизвикани от 
действия, предприети поради причини от 
висш обществен интерес, които 
превишават по значимост отрицателното 
въздействие върху околната среда, в това 
число трансгранични въздействия;

г) изменения или промени във 
физическите характеристики на 
морските води, предизвикани от 
действия, предприети поради причини от 
висш обществен интерес, които 
превишават по значимост отрицателното 
въздействие върху околната среда, в това 
число трансгранични въздействия;

д) природните условия, които не 
позволяват своевременно подобряване 
на състоянието на съответните 
морски води.
Съответната държава-членка описва 
точно тези зони в своята програма с 
мерки и предоставя на Комисията 
аргументи в подкрепа на своята 
позиция. При определяне на 
конкретните зони, държавата-членка
отчита последиците за държавите-членки 
в съответния морски регион или 
подрегион.

Държавата-членка отчита последиците за 
държавите-членки в съответния морски 
регион или подрегион.

Съответната държава–членка, обаче, 
предприема подходящи ad hoc мерки с 
цел да продължи дейностите за постигане 
на екологичните цели, да избегне по-
нататъшното влошаване на състоянието 
на засегнатите морски води поради 
причините, изброени в букви б), в) или 
г), и да смекчи отрицателното 
въздействие на нивото на съответния 
морски регион или подрегион или в 
морските води на други държави-членки.

Всяка държава-членка, позоваваща се на 
основанията в гореизброените букви 
аб), ав) и букви а), б), в) или а) приема в 
своята програма с мерки подходящи ad 
hoc мерки, съвместими със 
законодателството на Общността и с 
международното законодателство, 
така че да се сведе до минимум 
амплитудата между реалното 
състояние на съответния морски 
регион и доброто състояние на 
околната среда в него, което би 
трябвало да се постигне, и с цел да 
продължи дейностите за постигане на 
екологичните цели, да избегне по-
нататъшното влошаване на състоянието 
на морски води и да смекчи 
отрицателното въздействие на нивото на 
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съответния морски регион или подрегион 
или в морските води на други държави-
членки.

2. В случаите, които попадат в 
обхвата на буква г) на параграф 1, 
държавите-членки гарантират, че 
измененията не препятстват трайно и не 
излагат на риск постигането на добро 
състояние на околната среда на ниво 
съответен морски регион или подрегион 
или в морските води на други държави-
членки.

2. Всяка държава-членка, позоваваща се 
на основанията, които попадат в 
обхвата на буква г) от параграф 1, 
гарантира, че модификациите и 
измененията не препятстват трайно и не 
излагат на риск постигането на добро 
състояние на околната среда на ниво 
съответен морски регион или подрегион 
или в морските води на други държави-
членки.

3. Мерките ad hoc, посочени в третата 
алинея на параграф 1, се интегрират 
доколкото е практически възможно, в 
програмите с мерки.

3. Когато държава-членка се позове на 
причината, посочена в параграф 1, 
точка аб) и Комисията намира 
въпросната причина за основателна, 
то Комисията предприема незабавно 
всички необходими мерки в 
съответствие с член 15.

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 66)

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Riitta Myller и Åsa Westlund

Изменение 90
Член 16

Нотификации и становище на 
Комисията

Нотификации и оценка на Комисията

Въз основа на нотификациите относно 
програмите с мерки, направени съгласно 
член 13, параграф 6, Комисията дава 
становище на всяка държава-членка 
дали посочената програма съставлява 
подходяща рамка за постигане на добро 
състояние на околната среда, според 
определението в член 9, параграф 1.

Въз основа на нотификациите относно 
програмите с мерки, направени съгласно 
член 13, параграф 6, Комисията дава 
оценка на всяка държава-членка дали 
посочената програма съставлява 
подходяща рамка за постигане на добро 
състояние на околната среда, според 
изискванията на настоящата 
директива.

При формулирането на своето 
становище Комисията се съобразява със 

При съставянето на своите оценки
Комисията преценява съгласуваността на 
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съгласуваността на програмите с мерки в 
рамките на Общността и може да поиска 
съответната държава-членка да 
предостави всякаква допълнителна 
информация, която е налична и 
необходима.

програмите с мерки в рамките на 
Общността и може да поиска съответната 
държава-членка да предостави всякаква 
необходима допълнителна информация.

До шест месеца след получаването на 
програмите с мерки, Комисията може 
да реши, за всяка отделна държава-
членка, да отхвърли програмата или 
част от нея като несъответстваща на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 91
Член 19, параграф 1 а (нов)

Съгласно параграф 1, държавите-
членки при възможност привличат 
участието на заинтересованите 
страни, като използват 
съществуващите органи или 
структури за управление, включително 
регионалните морски конвенции, 
научните съвещателни органи и 
регионалните съвещателни съвети 
(РСС).

Or. en

Обосновка

(ЕП първо четене изменение 67)

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 92
Член 19, параграф 1 а (нов)

1а. Държавите-членки въвеждат 
структура за консултация и редовен 
обмен на информация, като привличат 
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участието на съответните органи за 
местно управление, експерти, НПО и 
всички заинтересовани ползватели в 
морския регион или подрегион. 
Съгласно параграф 1 държавите-
членки при възможност привличат 
участието на заинтересованите 
страни, като използват 
съществуващите органи или 
структури за управление, включително 
регионалните морски конвенции, 
научните съвещателни органи и 
регионалните съвещателни съвети.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 93
Член 20 a (нов)

Член 20а 
Доклад за постигнатия напредък по 

отношение на защитените зони
До [24 месеца след влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
докладва за постигнатия напредък в 
изграждането на глобална мрежа от 
защитени зони и времеви или 
пространствени ограничения за 
защита на зони и периоди за 
размножаване в съответствие с 
ангажимента, поет в рамките на 
Решение VII/5 на Конвенцията за 
биологично разнообразие, и приноса на 
Общността за изграждането на тази 
мрежа.
На тази база Комисията предлага, по 
целесъобразност и в съответствие с 
процедурите, предвидени в Договора, 
всякакви допълнителни мерки на 
Общността, необходими за постигане 
на целта за защита на 
представителната мрежа от морски 
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защитени зони до 2012 г..

Or. en

Обосновка

As party to the Convention on Biological Diversity, the EC is obliged to protect a 
representative network of marine protected areas by 2012, and time/area closures for the 
protection of nursery grounds and periods. In developing the Community network of 
protected areas further, the Commission shall assess the Community’s contribution to a 
representative global network of marine protected areas, and suggest further measures where 
necessary (EP first reading amendment 72).

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 94
Приложение I

Общи качествени дескриптори, които 
трябва да бъдат взети предвид при 
определяне на добро състояние на 

околната среда
(посочени в член 3, параграф 5, член 9, 

параграфи 1 и 3 и член 22)

Условия, посочени в член 3 и член 9

1) Всички елементи на морските 
хранителни мрежи се проявяват, 
доколкото са познати, при нормално 
изобилие и разнообразие.

а) Въз основа на информация 
относно тенденциите, 
биологичното разнообразие на даден 
морски регион се запазва (когато 
тенденциите са стабилни) и се 
възстановява ( когато са отбелязани 
тенденции към понижение), 
включително за екосистемите, 
местообитанията и видовете, като 
се обръща специално внимание на 
най-уязвимите, поради някои 
екологични характеристики, спрямо 
въздействието на човешките 
дейности: уязвимост, 
чувствителност, бавен растеж, 
слаба плодовитост, 
продължителност на живота, 
обитаване в периферията на района 
на разпространение, слаб генетичен 
приток и генетично различни 



AM\684917BG.doc 43/49 PE 394.048v01-00

BG

подпопулации;
2) Чуждите видове, въведени с човешки 
дейности, са на нива, които не 
предизвикват неблагоприятни промени в 
екосистемата.

б) Популациите на всички живи 
морски ресурси са възстановени и се 
поддържат на нива, гарантиращи 
дългосрочно изобилие на видовете и 
запазване изцяло на репродуктивния 
им потенциал, а разпределението на 
наличната популация по възраст и 
размери свидетелства за нейното 
добро здраве;

3) Популациите на всички риби и 
ракообразни, които са обект на 
промишлен риболов, са в безопасните 
биологични граници.

в) Разпределението и изобилието на 
видовете, които не са обекти на 
пряка експлоатация, не следва да 
бъдат (съществено) засегнати от 
човешката дейност;

4) Предизвиканата от човека 
еутрофикация, и по-специално 
неблагоприятните последствия от нея, 
са сведени до минимум.

г) Неблагоприятното въздействие на 
риболова върху морската среда е 
намалено, включително и 
въздействието върху морското дъно 
и случайния улов на нецелеви видове 
и на млади екземпляри;

5) Видовете и местообитанията 
показват разпределение, изобилие и 
качество, които съответстват на 
преобладаващите физиографски, 
географски и климатични условия.
Биологичното разнообразие се поддържа.

д) Нивата на популация на дребните 
риби, стоящи най-ниско в 
хранителната верига, са устойчиви, 
като се отчита по-специално 
значението им за хищните риби, 
зависещи от тях, включително и 
рибите с търговска стойност, и за 
устойчивото запазване на 
екосистемите и техните основни 
ресурси;

6) Целостта на морското дъно е такава, 
че функциите на екосистемите са 
запазени.

е) Процентът на концентрацията 
на екотоксични вещества, 
произведени от човека, включително 
синтетичните вещества и 
химичните продукти, които 
смущават хормоналните функции, 
се доближава до нулата и не може 
да навреди пряко или косвено на 
околната среда или на човешкото 
здраве;

7) Трайните изменения на 
хидрографските условия не оказват 
неблагоприятно влияние върху морските 
екосистеми.

ж) Процентът на концентрация на 
естествено произведени 
екотоксични вещества е близък до 
нормалното ниво за екосистемата;
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8) Концентрациите на замърсителите са 
на нива, които не водят до ефект на 
замърсяване.

з) Въздействието на органичните 
замърсители и на веществата за 
повишаване на плодородието, 
идващи от крайбрежието или 
вътрешната част на страната, от 
аквакултурата, от отпадните води 
и от други оттичания, е по-ниско 
от нивото, което може да засегне 
околната среда или човешкото 
здраве, или законосъобразните 
начини за използването на морето и 
бреговете;

9) Замърсителите в рибата и в други 
морски хранителни продукти за 
консумация от хората не надхвърлят 
нивата, установени от 
законодателството на Общността или 
от други приложими стандарти.

и) Еутрофикацията, която се 
дължи например на емисиите на 
хранителни вещества, като фосфор 
и азот, е сведена до ниво, на което не 
може да оказва нежелано 
въздействие като загуба на 
биологичното разнообразие, 
влошаването на условията в 
екосистемите, нашествие на 
отровни водорасли и намаляване на 
кислорода в дънните води;

10) Отличителните качества и 
количествата на отпадъци в морските 
води не нанасят вреда на морската среда.

й) Въздействията върху морските и 
крайбрежните екосистеми, 
включително местообитанието и 
видовете, които са резултат от 
изследването или експлоатацията 
на морското дъно, са сведени до 
минимум и нямат отрицателно 
въздействие върху структурната и 
екологичната цялост на 
бентосните и свързаните с тях 
екосистеми;

11) Въвеждането на енергия, в това число 
и подводен шум, не оказва неблагоприятно 
влияние върху морската среда.

к) Количеството на отпадъците в 
морската и крайбрежната околна 
среда е сведено до равнище, което 
гарантира, че те не застрашават 
морските видове и местообитания, 
човешкото здраве и сигурността и 
икономиката на крайбрежните 
общности;

За определянето на характеристиките на 
добро състояние на околната среда в 
даден морски регион или подрегион 
съгласно член 9, параграф 1 от 

л) Редовните зауствания на петрол 
от платформи и петролопроводи и 
използването на вредни глинесто-
промивни смеси при сондиране, 
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настоящата директива, държавите-
членки вземат под внимание всеки един 
от общите качествени дескриптори, 
изброени в настоящото приложение, за 
да идентифицират онези дескриптори, 
които трябва да се използват за 
определяне на добро състояние на 
околната среда на съответния морски 
регион или подрегион. Когато държава-
членка сметне, че не е подходящо да се 
използва един или повече от тези 
дескриптори, тя представя пред 
Комисията своите аргументи в рамките 
на нотификацията, съгласно член 9, 
параграф 2 от настоящата директива.

както и случайни зауствания на 
тези вещества, са сведени до 
минимум;

м) Вредните оперативни зауствания 
и заустванията при морски трафик 
са премахнати, а опасността от 
инциденти, които биха могли да 
доведат до вредни разливи, е сведена 
до минимум;
н) Умишлено внасяне на екзотични 
видове в морската и крайбрежна 
околна среда е забранено, 
случайното внасяне е сведено до 
минимум, а баластните води са 
премахнати като възможен 
източник на внасяне. Забранява се 
използването на нови видове в 
аквакултурата (включително 
екзотични и генетично 
модифицирани видове) без 
предварителна оценка на 
последиците;
о) отражението върху морските и 
крайбрежни видове и 
местообитания на строителни 
дейности, осъществявани от човека, 
са сведени до минимум и не влияят 
отрицателно на структурната и 
екологичната цялост на 
бентосните и свързаните с тях 
екосистеми, нито на способността 
на морските видове и 
местообитания да приспособяват 
своя район на разпределение към 
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промяната на климата;
п) Шумовото замърсяване, идващо 
например от морския трафик и 
подводните акустични устройства, 
е сведено до минимум с цел избягване 
на отрицателното въздействие 
върху морския живот, човешкото 
здраве или законосъобразното 
използване на морето и бреговете;
р) Забранява се системно и/или 
умишлено заустване на всякакъв вид 
течност или газ във водния стълб и 
заустването на твърди вещества 
във водния стълб, освен ако е дадено 
разрешение при спазване на 
международното законодателство и 
е извършена предварителна оценка 
на последиците за околната среда в 
съответствие с Директива 
85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда* и със съответните 
международни конвенции;
с) Забранява се системно и/или 
умишлено заустване на всякакъв вид 
течност, газ или твърди вещества в 
морското дъно и/или подпочвения 
слой, освен ако е дадено разрешение 
при спазване на международното 
законодателсво и е извършена 
предварителна оценка на 
последиците за околната среда в 
съответствие с Директива 
85/337/ЕИО и със съответните 
международни конвенции;
т) Във всеки регион съотношението 
на морски зони, защитени от 
потенциално неблагоприятни 
човешки дейности, както и 
разнообразието на екосистемите, 
съставляващи тези територии, са 
достатъчни, за да допринасят по 
ефективен начин за изграждане на 
регионална и глобална мрежа от 
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защитени морски територии;
_____________

ОВ L 175 от 05.07.1985 г., стр. 40. 
Директива, последно изменена с Директива 
2003/35/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Remplace l’amendement 33. Pour la capture du CO2 dans le lit marin il y a eu un changement 
de situation legale. Le nouveau texte reflete la Convention internationale (le "London 
Protocol") amendée en novembre 2006, pour permettre, sous autorisation, la capture de CO2
dans le lit marin/le sous-sol.Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 95
Приложение І, буква са) (нова)

са) забранява се системно/умишлено 
заустване на всякакъв вид течност или 
газ или твърди материали във водните 
колони, в морското дъно или 
подпочвения слой , освен ако е дадено 
разрешение при спазване на 
международното законодателсво и е 
извършена предварителна оценка на 
въздействието върху околната среда в 
съответствие с Директива 85/337/ЕИО 
и със съответните международни 
конвенции;

Or. en

Обосновка

This amendment merges the rapporteur’s points (s) and (t) in a single text.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola и Françoise Grossetête

Изменение 96
Приложение III, таблица 2, „Замърсяване с опасни вещества”, тире 3

- Въвеждане на радиоактивни 
нуклеиди.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Amendement 90 PE 1ère lecture. La mention de l’«introduction des radionucléides» dans 
cette liste est contraire au considérant 36, qui dispose que "le contrôle des rejets et des 
émissions résultant de l'utilisation de matières radioactives est régi par le traité EURATOM 
et n'est par conséquent pas couvert par la présente directive."

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 97
Приложение VІ, точка 1)

(1) Контрол на входа: управленски мерки, 
които оказват влияние върху 
количеството разрешени човешки 
дейности.

(1) Контрол на входа: управленски мерки, 
които оказват влияние върху 
количеството разрешени човешки 
дейности, включително мерки, 
гарантиращи, че европейски субсидии 
няма да компрометират постигането 
на целите на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

EP first reading amendments to Article 8.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 98
Приложение ІV, точка 4 а) (нова)

(4а) Мерки за подобряване на 
обратната проследяемост и 
откриването на замърсяване на 
морето. 

Or. en

Обосновка

EP first reading amendments to Articles 14 and 16.
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