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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 34
2 konstatuojamoji dalis

(2) Akivaizdu, kad pavojus natūraliems jūrų 
ištekliams bei jūrų ekologinių paslaugų 
paklausa dažnai yra pernelyg dideli ir kad 
Bendrijai reikia sumažinti savo poveikį jūrų 
vandenyse.

(2) Akivaizdu, kad pavojus natūraliems jūrų 
ištekliams bei jūrų ekologinių paslaugų, pvz., 
atliekų absorbcijos, paklausa yra pernelyg 
dideli ir kad Bendrijai reikia sumažinti savo 
poveikį jūrų vandenyse, esančiuose 
Bendrijos teritorijoje ir už jos ribų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 35
3 konstatuojamoji dalis

(3) Jūrų aplinka yra vertingas paveldas, kuris 
turi būti saugomas, puoselėjamas ir, jei 

(3) Jūrų aplinka yra vertingas paveldas, kuris 
turi būti saugomas, puoselėjamas ir, jei 
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įmanoma, atkuriamas, siekiant galutinio 
tikslo – išlaikyti biologinę įvairovę ir 
užtikrinti įvairius ir dinamiškus vandenynus 
ir jūras, kurie būtų švarūs, palankūs sveikatai 
ir produktyvūs. Šiuo atžvilgiu ši direktyva
turėtų tapti Europos Sąjungos būsimos jūrų 
politikos aplinkosaugos ramsčiu.

įmanoma, atkuriamas, siekiant galutinio 
tikslo – išlaikyti biologinę įvairovę ir 
užtikrinti įvairius ir dinamiškus vandenynus 
ir jūras, kurie būtų švarūs, palankūs sveikatai 
ir produktyvūs. Šiuo atžvilgiu šia direktyva
turėtų, inter alia, būti skatinamas aplinkos 
apsaugos aspektų įtraukimas į visas 
reikiamas politikos sritis. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 36
7 konstatuojamoji dalis

(7) Taikant ekosistemomis grįstą žmogaus 
veiklos valdymo metodą, tuo pačiu 
sukuriant sąlygas tausiam jūrų prekių ir 
paslaugų naudojimui, pirmenybė turėtų būti
teikiama tam, kad būtų siekiama geros 
Bendrijos jūrų aplinkos būklės arba ji būtų 
išlaikoma, tęsiama jos apsauga ir saugojimas 
bei užkertamas kelias tolesniam blogėjimui.

(7) Taikant ekosistemomis grįstą žmogaus 
veiklos valdymo metodą pirmenybė turėtų 
būti teikiama tam, kad būtų siekiama geros 
Bendrijos jūrų aplinkos būklės arba ji būtų 
išlaikoma, tęsiama jos apsauga ir saugojimas 
bei užkertamas kelias tolesniam blogėjimui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 37
10 konstatuojamoji dalis

(10) Todėl kiekviena valstybė narė jai 
priklausantiems jūrų vandenims turėtų 
parengti jūrų strategiją, kurioje, nors 
strategija skirta saviems vandenims, būtų 
atsižvelgta į bendrą atitinkamo jūrų regiono 
ar paregionio perspektyvą. Jūrų strategijomis 
turėtų būti pasiekta, kad būtų vykdomos 
priemonių programos, skirtos gerai aplinkos 
būklei pasiekti arba ją išlaikyti. Tačiau 
neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės imtųsi konkrečių priemonių, kai nėra 
rimto pavojaus jūrų aplinkai arba kai 

(10) Todėl kiekviena valstybė narė jai 
priklausantiems jūrų vandenims turėtų 
parengti jūrų strategiją, pagrįstą bendra 
pamatine programa, kurioje, nors strategija 
skirta saviems vandenims, būtų atsižvelgta į 
bendrą atitinkamo jūrų regiono ar paregionio 
perspektyvą. Jūrų strategijomis turėtų būti 
pasiekta, kad būtų vykdomos priemonių 
programos, skirtos gerai aplinkos būklei 
pasiekti arba ją išlaikyti. 
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sąnaudos būtų pernelyg didelės palyginti su 
jūrų aplinkai gresiančiu pavojumi, jei visi 
sprendimai nesiimti veiksmų yra tinkamai 
pagrindžiami.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 38
10 konstatuojamoji dalis

(10) Todėl kiekviena valstybė narė jai 
priklausantiems jūrų vandenims turėtų 
parengti jūrų strategiją, kurioje, nors 
strategija skirta saviems vandenims, būtų 
atsižvelgta į bendrą atitinkamo jūrų regiono 
ar paregionio perspektyvą. Jūrų strategijomis 
turėtų būti pasiekta, kad būtų vykdomos 
priemonių programos, skirtos gerai aplinkos 
būklei pasiekti arba ją išlaikyti. Tačiau 
neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės imtųsi konkrečių priemonių, kai nėra 
rimto pavojaus jūrų aplinkai arba kai 
sąnaudos būtų pernelyg didelės palyginti su 
jūrų aplinkai gresiančiu pavojumi, jei visi 
sprendimai nesiimti veiksmų yra tinkamai 
pagrindžiami.

(10) Todėl kiekviena valstybė narė jai 
priklausantiems jūrų vandenims turėtų 
parengti jūrų strategiją, kurioje, nors 
strategija skirta saviems vandenims, būtų 
atsižvelgta į bendrą atitinkamo jūrų regiono 
ar paregionio perspektyvą. Jūrų strategijomis 
turėtų būti pasiekta, kad būtų vykdomos 
priemonių programos, skirtos gerai aplinkos 
būklei pasiekti arba ją išlaikyti. 

Or. en

Pagrindimas

Tarybos tekstas nereikalingas. Pagal straipsnį susijusį su priemonių programomis, 
pateikiama išlaidų ir naudos analizė ir užtikrinama, kad priemonės būtų rentabilios.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 39
19 konstatuojamoji dalis

(19) Siekiant šios direktyvos tikslų, labai 
svarbu užtikrinti, kad, būtų atsižvelgta į 
išsaugojimo tikslus, valdymo priemones ir 
stebėsenos bei vertinimo veiklas, skirtas 

(19) Siekiant šios direktyvos tikslų, labai 
svarbu užtikrinti, kad, sudarant jūrų 
strategijas, būtų atsižvelgta į išsaugojimo 
tikslus, valdymo priemones ir stebėsenos bei 
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saugomiems jūrų rajonams, kuriuos 
valstybės narės gali pageidauti įtraukti į 
priemonių programas.

vertinimo veiklas, skirtas saugomiems jūrų 
rajonams. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 40
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Taip pat reikėtų atsižvelgti į biologinę 
įvairovę ir jūrų mokslinių tyrimų, susijusių 
su labiausiai nutolusių regionų giliųjų 
vandenų aplinka, potencialą ir pagal 
konkrečias programas parengti mokslinius 
tyrimus siekiant geriau apibūdinti giliųjų 
vandenų ekosistemas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento 13 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 41
19b konstatuojamoji dalis (nauja)

(19b) Siekdamos veiksmingai saugoti jūrų 
aplinką, valstybės narės turėtų sukurti 
sistemas ir pagrindus, kurie sudarytų 
sąlygas tvarkyti jūrų reikalus įvairiuose 
sektoriuose. Taigi nustatant jūrų vandenų 
statusą reikėtų atsižvelgti ne tik į aplinkos 
apsaugos elementą – gamtos mokslai turėtų 
būti suderinti su ekonomine, socialine ir 
administracine šio sektoriaus plėtra.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamento 14 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 42
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi pagal jūrų strategijas 
vykdomos priemonių programos bus 
veiksmingos tik tada, jeigu bus parengtos 
remiantis tvirtomis žiniomis apie jūrų 
aplinkos būklę tam tikrame rajone ir kuo 
labiau pritaikytos prie atitinkamų vandenų 
poreikių kiekvienos valstybės narės atveju ir 
atsižvelgiant į bendrą atitinkamo jūrų 
regiono ar paregionio perspektyvą, turėtų 
būti numatytai nacionaliniu lygiu parengti 
atitinkamą sistemą, apimančią ir jūrų tyrimo 
bei stebėsenos operacijas, skirtą formuoti
informacija pagrįstą politiką. Bendrijos lygiu 
parama su tuo susijusiems tyrimams turėtų 
būti nuolat įtvirtinama moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai skirtos 
politikos kryptyse. Svarbus žingsnis šia 
kryptimi buvo žengtas skyrus deramą 
dėmesį jūrų aplinkos klausimams 
Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos programoje.

Kadangi pagal jūrų strategijas vykdomos 
priemonių programos bus veiksmingos ir
maksimaliai ekonomiškos tik tada, jeigu jos 
bus parengtos remiantis tvirtomis 
mokslinėmis žiniomis apie jūrų aplinkos 
būklę tam tikroje teritorijoje ir kuo labiau 
pritaikytos prie atitinkamų vandenų poreikių 
kiekvienos valstybės narės atveju ir 
atsižvelgiant į bendrą atitinkamo jūrų 
regiono perspektyvą, būtina numatyti 
nacionaliniu lygiu parengti atitinkamą 
informacija pagrįsto politikos formavimo 
sistemą, apimančią ir jūrų tyrimo bei 
stebėsenos operacijas, skirtą formuoti 
informacija pagrįstą politiką. Bendrijos lygiu 
parama su tuo susijusiems tyrimams turėtų 
būti nuolat įtvirtinama moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai skirtos 
politikos kryptyse. Svarbus žingsnis šia 
kryptimi buvo žengtas skyrus deramą 
dėmesį jūrų aplinkos klausimams 
Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos programoje.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento 15 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 43
21 konstatuojamoji dalis
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(21) Pradėdamos rengti priemonių 
programas valstybės narės visame jūrų 
regione ar paregionyje turėtų atlikti savo 
jūrų vandenų savybių ir pavojų bei poveikio 
jiems analizę ir nustatyti svarbiausius 
pavojus bei poveikį tiems vandenims, taip 
pat atlikti ekonominę ir socialinę jų 
naudojimo bei išlaidų, patiriamų dėl jūrų 
aplinkos blogėjimo, analizę. Savo analizių 
pagrindu jos gali naudoti pagal regionines 
jūrų konvencijas jau atliktus įvertinimus.

(21) Pradėdamos rengti priemonių 
programas valstybės narės visame jūrų 
regione ar paregionyje turėtų atlikti savo 
jūrų vandenų savybių ir veikimo analizę ir 
nustatyti svarbiausius pavojus bei poveikį 
tiems vandenims, taip pat atlikti ekonominę 
ir socialinę jų naudojimo bei išlaidų, 
patiriamų dėl jūrų aplinkos blogėjimo, 
analizę. Savo analizių pagrindu jos gali 
naudoti pagal regionines jūrų konvencijas 
jau atliktus įvertinimus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento 15 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 44
22 konstatuojamoji dalis

(22) Remdamosi tokia analize valstybės 
narės tuomet turėtų nustatyti savo jūrų 
vandenų geros aplinkos būklės požymius. 
Todėl tikslinga numatyti kriterijų ir 
metodinių standartų parengimą, siekiant 
užtikrinti nuoseklumą ir sudaryti sąlygas 
lyginti jūrų regionus arba paregionius, 
atsižvelgiant į juose pasiektą gerą aplinkos 
būklę.

(22) Remdamosi tokia analize valstybės 
narės tuomet turėtų nustatyti savo jūrų 
vandenų geros aplinkos būklės požymius. 
Todėl tikslinga numatyti kriterijų ir 
metodinių standartų parengimą, siekiant 
užtikrinti nuoseklumą ir sudaryti sąlygas 
lyginti jūrų regionus arba paregionius, 
atsižvelgiant į juose pasiektą gerą aplinkos 
būklę. Šis darbas turėtų būti vykdomas 
dalyvaujant visoms suinteresuotosioms 
šalims.

Or. en

Pagrindimas

Tuo siekiama užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 45
25 konstatuojamoji dalis
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(25) Tikslinga, kad valstybės narės imtųsi 
pirmiau nurodytų veiksmų, atsižvelgiant į 
tikslumo poreikį. Atsižvelgiant į tai, kad, 
siekiant užtikrinti veiksmų Bendrijos mastu 
ir pagal įsipareigojimus pasauliniu mastu 
nuoseklumą, svarbu, kad valstybės narės 
Komisijai praneštų apie atliktus veiksmus 
tam, kad Komisija galėtų įvertinti veiksmų 
nuoseklumą visame atitinkamame jūrų 
regione ar paregionyje ir prireikus patarti 
valstybėms narėms.

(25) Tikslinga, kad valstybės narės imtųsi 
pirmiau nurodytų veiksmų, atsižvelgiant į 
tikslumo poreikį. Atsižvelgiant į tai, kad, 
siekiant užtikrinti veiksmų Bendrijos mastu 
ir pagal įsipareigojimus pasauliniu mastu 
nuoseklumą, svarbu, kad valstybės narės 
Komisijai praneštų apie atliktus veiksmus 
tam, kad Komisija galėtų įvertinti veiksmų 
nuoseklumą visame atitinkamame jūrų 
regione ar paregionyje ir prireikus patvirtinti 
šiuos veiksmus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 46
29 konstatuojamoji dalis

(29) Tačiau specialiais atvejais numatytas 
lankstumas turėtų būti kontroliuojamas 
Bendrijos lygiu. Todėl pirmuoju specialiu 
atveju tikslinga, kad vertinimo metu būtų 
tinkamai atsižvelgta į bet kokių vykdomų ad 
hoc priemonių veiksmingumą. Be to, tais 
atvejais, kai valstybė narė imasi veiksmų 
vadovaudamasi daug svarbesniu viešuoju 
interesu, turėtų būti užtikrinta, kad tų 
veiksmų nulemti bet kokie jūrų aplinkos 
pokyčiai visiškai nesunaikintų geros 
aplinkos būklės ar nesutrukdytų jos siekti 
atitinkamame jūrų regione arba paregionyje, 
arba kitų valstybių narių jūrų vandenyse. 
Komisija turėtų atitinkamai patarti 
valstybėms narėms, jei ji mano, kad 
numatytos priemonės nėra pakankamos ar 
tinkamos tam, kad būtų užtikrinti 
nuoseklūs veiksmai atitinkamame jūros 
regione ar paregionyje.

(29) Tačiau specialiais atvejais numatytas 
lankstumas turėtų būti kontroliuojamas 
Bendrijos lygiu. Todėl pirmuoju specialiu 
atveju tikslinga, kad vertinimo, kurį turėtų 
atlikti Komisija prieš patvirtindama 
priemonių programą, metu būtų tinkamai 
atsižvelgta į bet kokių vykdomų ad hoc 
priemonių veiksmingumą. Be to, tais 
atvejais, kai valstybė narė imasi veiksmų 
vadovaudamasi daug svarbesniu viešuoju 
interesu, Komisija turėtų užtikrinti, kad tų 
veiksmų nulemti bet kokie jūrų aplinkos 
pakeitimai ar modifikacijos visiškai 
nesunaikintų geros aplinkos būklės ar 
nesutrukdytų jos siekti atitinkamame jūrų 
regione arba paregionyje, arba kitų valstybių 
narių jūrų vandenyse. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 47
36 konstatuojamoji dalis

(36) Priemonių, reglamentuojančių 
žuvininkystės valdymą, reikėtų imtis tik 
pagal bendrą žuvininkystės politiką, kaip 
nustatyta 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų 
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo 
pagal Bendrąją žuvininkystės politiką , ir 
remiantis mokslinėmis konsultacijomis, 
todėl tokios priemonės nenagrinėjamos 
šioje direktyvoje. Euratomo sutarties 30 ir 31 
straipsniai reglamentuoja dėl radioaktyviųjų 
medžiagų naudojimo susidarančios 
spinduliuotės ir emisijos kontrolę, todėl ji 
neturėtų būti nagrinėjama šioje direktyvoje.

(36) Priemonių, reglamentuojančių 
žuvininkystės valdymą, galima imtis, inter 
alia, tik pagal bendrą žuvininkystės politiką, 
kaip nustatyta 2002 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl 
žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio 
naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės 
politiką, ir remiantis mokslinėmis 
konsultacijomis, todėl jos taip pat 
nagrinėjamos šioje direktyvoje. Euratomo 
sutarties 30 ir 31 straipsniai reglamentuoja 
dėl radioaktyviųjų medžiagų naudojimo 
susidarančios spinduliuotės ir emisijos 
kontrolę, todėl ji neturėtų būti nagrinėjama 
šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas 21 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 48
36 konstatuojamoji dalis

(36) Priemonių, reglamentuojančių 
žuvininkystės valdymą, reikėtų imtis tik 
pagal bendrą žuvininkystės politiką, kaip 
nustatyta 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų 
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo 
pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 1, ir 
remiantis mokslinėmis konsultacijomis, 
todėl tokios priemonės nenagrinėjamos šioje 
direktyvoje. Euratomo sutarties 30 ir 31 
straipsniai reglamentuoja dėl radioaktyviųjų 
medžiagų naudojimo susidarančios 

(36) Priemonių, reglamentuojančių 
žuvininkystės valdymą, reikėtų imtis tik 
pagal bendrą žuvininkystės politiką, kaip 
nustatyta 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų 
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo 
pagal Bendrąją žuvininkystės politiką2, ir 
remiantis mokslinėmis konsultacijomis, 
todėl tokios priemonės nenagrinėjamos šioje 
direktyvoje. Euratomo sutartis
reglamentuoja dėl radioaktyviųjų medžiagų 
naudojimo susidarančios spinduliuotės ir 

  
1 OL L 358, 2002 12 31, p. 59.
2 OL L 358, 2002 01 12, p. 59.
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spinduliuotės ir emisijos kontrolę, todėl ji 
neturėtų būti nagrinėjama šioje 
direktyvoje.

emisijos kontrolę, todėl ji nenagrinėjama
šioje direktyvoje.

Or. fr

Pagrindimas

Nuoroda į Euratomo sutarties 30 ir 31 strapsnius, siekiant pateisinti dėl radioaktyviųjų 
medžiagų naudojimo susidarančios spinduliuotės ir emisijos kontrolės neįtraukimą į 
direktyvą, nėra tinkamiausia teisinė nuoroda.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 49
37 konstatuojamoji dalis

(37) Bendrojoje žuvininkystės politikoje 
turėtų būti atsižvelgta į žvejybos poveikį 
aplinkai ir į šios direktyvos tikslus.

(37) Bendrojoje žuvininkystės politikoje, 
įskaitant būsimą jos reformą, turėtų būti 
atsižvelgta į žvejybos poveikį aplinkai ir į 
šios direktyvos tikslus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 50
39 konstatuojamoji dalis

(39) Kadangi šios direktyvos tikslų, būtent 
jūros aplinkos apsaugos ir išsaugojimo, jos 
būklės blogėjimo prevencijos ir, jei 
įmanoma, tos aplinkos atkūrimo rajonuose, 
kuriuose ši aplinka yra neigiamai paveikta, 
valstybės narės negali deramai pasiekti, ir 
kadangi dėl šios direktyvos masto bei 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(39) Kadangi šios direktyvos tikslų, būtent 
jūros aplinkos apsaugos ir išsaugojimo, jos 
būklės blogėjimo prevencijos ir tos aplinkos 
atkūrimo rajonuose, kuriuose ši aplinka yra 
neigiamai paveikta, valstybės narės negali 
deramai pasiekti, ir kadangi dėl šios 
direktyvos masto bei poveikio tų tikslų būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Bendrija gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 51
1 straipsnio 1 dalis

1. Šia direktyva nustatomi jūros aplinkos 
apsaugos ir išsaugojimo, jos būklės 
blogėjimo prevencijos ir, jei įmanoma, tos 
aplinkos atkūrimo rajonuose, kuriuose ši 
aplinka yra neigiamai paveikta, pagrindai.

1. Šia direktyva nustatomi jūros aplinkos 
apsaugos, išsaugojimo ir atkūrimo, jos 
būklės blogėjimo prevencijos ir tos aplinkos 
biologinės jūrų įvairovės ir jūrų ekosistemų 
veikimo, procesų ir struktūros atkūrimo 
rajonuose, kuriuose ši aplinka yra neigiamai 
paveikta, pagrindai.

Šiuo tikslu, siekiant geros jūrų aplinkos 
būklės užtikrinimo ir palaikymo vėliausiai 
iki 2021 m. parengiamos ir įgyvendinamos 
jūrų strategijos

Laikydamosi šių pagrindų, valstybės narės 
turi pasiekti gerą jūros aplinkos ekologinę 
būklę ne vėliau kaip 2017 m. Šiuo tikslu 
parengiamos ir įgyvendinamos jūrų 
strategijos ir būtina imtis priemonių, 
kuriomis:
a) užkertamas kelias jūrų aplinkos taršai ir 
palaipsniui ji mažinama siekiant užtikrinti, 
kad jūrų biologinei įvairovei, jūrų 
ekosistemoms, žmogaus sveikatai ar 
teisėtam naudojimuisi jūromis nebūtų 
poveikio ar didelės rizikos;
b) ribojamas jūrų paslaugų ir išteklių 
naudojimas bei kita veikla, vykdoma jūrų 
aplinkoje taip, kad būtų išlaikoma 
ekologinė pusiausvyra ir kad nebūtų 
kenkiama būsimų kartų naudojimui ir 
veiklai, taip pat jūrų ekosistemų 
pajėgumams reaguoti į gamtos ar žmonių 
sukeltus pasikeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas Europos Parlamento 85 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 52
1 straipsnio 2 dalis

2. Jūrų strategijose žmogaus veiklos 
valdymui taikomas ekosistemomis pagrįstas 
metodas, tuo pačiu sukuriant sąlygas 
tausiam jūrų prekių ir paslaugų 
naudojimui.

2. Jūrų strategijose žmogaus veiklos 
valdymui taikomas ekosistemomis pagrįstas 
metodas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas Europos Parlamento 85 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 53
2 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma visiems jūrų 
vandenims, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 
dalyje.

1. Ši direktyva taikoma visiems jūrų 
vandenims, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1
dalyje, ir joje atsižvelgiama į poreikį 
užtikrinti jūrų aplinkos kokybę asocijuotose 
šalyse ir šalyse kandidatėse.

Or. en

Pagrindimas

Neigiamas poveikis jūrų aplinkai pasireiškia nepaisant tarptautinių sienų ar teisenos. Taigi 
būtina, kad glaudžiai bendradarbiautų visos susijusios valstybės.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 54
2 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva netaikoma veiklai, kurios 
pagrindinis tikslas – gynyba ar nacionalinis 
saugumas. Tačiau valstybės narės siekia 
užtikrinti, kad tokia veikla būtų vykdoma 
taip, kad, kiek tai pagrįsta ir įmanoma, ji 

Išbraukta.
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būtų suderinta su šios direktyvos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Naujajame Tarybos tekste iš direktyvos aprėpties išbraukiama veikla, susijusi su gynyba arba 
nacionaliniu saugumu. Ši veikla kelia tokią pat grėsmę, galėdama paveikti jūrų aplinka, taigi 
ši direktyva turėtų apimti ir minėtąją veiklą.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 55
3 straipsnio 1 dalis

1) Jūrų vandenys – vandenys, jūros dugnas ir 
po juo esantis gruntas, jūros pusėje nuo 
pagrindinės linijos, nuo kurios matuojamas 
teritorinių vandenų plotis, besitęsiantys iki 
toliausios ribos tos teritorijos, kuri priklauso 
valstybių narių jurisdikcijai ir (arba) kurioje 
ji vykdo jurisdikciją pagal UNCLOS, 
išskyrus vandenis, esančius greta Sutarties II 
priede išvardytų šalių ir teritorijų, bei 
Prancūzijos užjūrio departamentų ir 
kolektyvinių darinių. Jūrų vandenys jūros 
pusėje nuo pagrindinės linijos, kuriems 
taikoma Direktyva 2000/60/EB įtraukiami 
tik tiek, kiek tai yra susiję su atitinkamais 
jūrų aplinkos apsaugos elementais, 
kuriems nėra taikoma Direktyva 
2000/60/EB;

1) jūrų vandenys – vandenys, jūros dugnas ir 
po juo esantis gruntas, jūros pusėje nuo 
pagrindinės linijos, nuo kurios matuojamas 
teritorinių vandenų plotis, besitęsiantys iki 
toliausios ribos tos teritorijos, kuri priklauso 
valstybių narių jurisdikcijai ir (arba) kurioje 
ji vykdo jurisdikciją pagal UNCLOS, 
išskyrus vandenis, esančius greta Sutarties II 
priede išvardytų šalių ir teritorijų, bei 
Prancūzijos užjūrio departamentų ir 
kolektyvinių darinių. Pakrančių vandenys 
kranto pusėje nuo pagrindinės linijos, kaip 
apibrėžiama Direktyvoje 2000/60/EB, 
įtraukiami tik tiek, kiek tai yra susiję su 
konkrečiais jūrų aplinkos apsaugos 
elementais, kuriems nėra taikoma 
Direktyva 2000/60/EB;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 56
3 straipsnio 1 dalis

1) Jūrų vandenys – vandenys, jūros dugnas ir 
po juo esantis gruntas, jūros pusėje nuo 
pagrindinės linijos, nuo kurios matuojamas 
teritorinių vandenų plotis, besitęsiantys iki 
toliausios ribos tos teritorijos, kuri priklauso 

1) Jūrų vandenys – tai:
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valstybių narių jurisdikcijai ir (arba) kurioje 
ji vykdo jurisdikciją pagal UNCLOS, 
išskyrus vandenis, esančius greta Sutarties II 
priede išvardytų šalių ir teritorijų, bei 
Prancūzijos užjūrio departamentų ir 
kolektyvinių darinių. Jūrų vandenys jūros 
pusėje nuo pagrindinės linijos, kuriems 
taikoma Direktyva 2000/60/EB įtraukiami 
tik tiek, kiek tai yra susiję su atitinkamais 
jūrų aplinkos apsaugos elementais, kuriems 
nėra taikoma Direktyva 2000/60/EB;

a) vandenys, jūros dugnas ir po juo esantis 
gruntas, jūros pusėje nuo pagrindinės linijos, 
nuo kurios matuojamas teritorinių vandenų 
plotis, besitęsiantys iki toliausios ribos tos 
teritorijos, kuri priklauso valstybių narių 
jurisdikcijai ir (arba) kurioje ji vykdo 
jurisdikciją pagal UNCLOS, išskyrus 
vandenis, esančius greta Sutarties II priede 
išvardytų šalių ir teritorijų, bei Prancūzijos 
užjūrio departamentų ir kolektyvinių darinių;
ir
b) visi potvynio vandenys, kurie yra 
valstybėje narėje ar šalia jos ir nuo kurių 
matuojamas teritorinių vandenų atstumas, 
taip pat bet kokia sausumos dalis ar jūros 
dugnas, kurį nuolat ar protarpiais apsemia 
tie vandenys.
Jūrų vandenys jūros pusėje nuo pagrindinės 
linijos, kuriems taikoma Direktyva 
2000/60/EB įtraukiami tik tiek, kiek tai yra 
susiję su atitinkamais jūrų aplinkos apsaugos 
elementais, kuriems nėra taikoma Direktyva 
2000/60/EB.

Or. fr

Pagrindimas

5 pakeitimo kalbos klaidos ištaisymas (variantas prancūzų kalba). Pakeičia 5 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 57
3 straipsnio 4 dalis
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4) Aplinkos būklė – bendra jūrų vandenų 
aplinkos būklė, atsižvelgiant į juos 
sudarančių jūrų ekosistemų struktūrą, 
funkciją ir procesus bei natūralius 
fiziografinius, geografinius ir klimato 
veiksnius bei fizines ir chemines sąlygas, 
taip pat susidariusias dėl žmogaus veiklos 
atitinkamoje teritorijoje;

4) aplinkos būklė – bendra jūrų vandenų 
aplinkos būklė, atsižvelgiant į juos 
sudarančių jūrų ekosistemų struktūrą, 
funkciją ir procesus bei natūralius 
akustinius, biologinius, fiziografinius, 
geografinius, geologinius ir klimato 
veiksnius bei fizines ir chemines sąlygas, 
taip pat susidariusias dėl žmogaus veiklos 
atitinkamoje teritorijoje, nesvarbu, ar ši 
veikla atliekama atitinkamuose jūrų 
vandenyse, ar už jų ribų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 58
3 straipsnio 5 dalis

5) Gera aplinkos būklė – jūros vandenų 
aplinkos būklė, kai tie vandenys sudaro
ekologiniu požiūriu įvairius ir dinamiškus 
vandenynus bei jūras, kurie yra švarūs, 
sveiki ir produktyvūs jiems būdingomis 
sąlygomis, o jūrų aplinkos naudojimas 
neperžengia tausaus naudojimo lygio, ir 
tokiu būdu išsaugomas potencialas ja 
naudotis dabartinėms ir būsimoms kartoms, 
t.y.:

5) Gera aplinkos būklė – jūros vandenų 
aplinkos būklė, kai tie vandenys sudaro 
ekologiniu požiūriu įvairius ir dinamiškus 
vandenynus bei jūras, kurie yra švarūs, 
sveiki ir produktyvūs jiems būdingomis 
sąlygomis, o jūrų aplinkos naudojimas 
neperžengia tausaus naudojimo lygio, ir 
tokiu būdu išsaugomas potencialas ja 
naudotis dabartinėms ir būsimoms kartoms, 
t.y.:

a) jūros ekosistemų struktūra, funkcijos ir 
procesai, kartu su susijusiais fiziografiniais, 
geografiniais ir klimato veiksniais sudaro 
sąlygas pilnaverčiam tų ekosistemų 
funkcionavimui ir palaiko jų atsparumą. 
Jūrų rūšys ir buveinės yra apsaugotos, 
užkirstas kelias žmogaus sukeltam 
biologinės įvairovės nykimui, o įvairių 
biologinių komponentų funkcionavimas yra 
subalansuotas;

a) jūros aplinką sudarančių ekosistemų 
struktūra, funkcijos ir procesai, kartu su 
susijusiais fiziografiniais, geografiniais, 
geologiniais ir klimato veiksniais sudaro 
sąlygas tose ekosistemose vykti joms 
natūraliai būdingai savireguliacijai ir 
išsaugoti natūralų jų atsparumą didesniems 
aplinkos pokyčiams. Jūrų rūšys ir buveinės 
yra apsaugotos, išvengta jų sąlygų 
blogėjimo ir kiek įmanoma atkurti jų 
struktūra, funkcijos ir procesai. užkirstas 
kelias žmogaus sukeltam biologinės 
įvairovės nykimui, o įvairių biologinių 
komponentų funkcionavimas yra 
subalansuotas;

b) ekosistemų hidromorfologinės, fizinės ir b) ekosistemų hidromorfologinės, fizinės ir 
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cheminės savybės, įskaitant tas savybes, 
kurios yra susiformavusios dėl žmogaus 
veiklos atitinkamoje teritorijoje, palaiko 
pirmiau aprašytas ekosistemas. 
Antropogeninis medžiagų ir energijos 
patekimas į jūros aplinką nesukelia taršos 
poveikio.

cheminės savybės, įskaitant tas savybes, 
kurios yra susiformavusios dėl žmogaus 
veiklos atitinkamoje teritorijoje, palaiko 
pirmiau aprašytas ekosistemas.
Antropogeninis medžiagų ir energijos, 
įskaitant triukšmą, patekimas į jūros aplinką 
nuolat mažinamas siekiant užtikrinti, kad 
poveikis ar pavojus jūrų biologinei 
įvairovei, jūrų ekosistemoms, žmogaus 
sveikatai ar teisėtam naudojimuisi jūra 
būtų kuo mažesnis ir nesukeltų taršos 
poveikio;

ba) bet kokia žmogaus veikla minėtajame 
sektoriuje ir už jo ribų tvarkoma taip, kad 
bendras poveikis jūrų ekosistemoms būtų 
suderinamas su gera aplinkos būkle.
Žmogaus veiklos jūrų aplinkoje mastas yra 
toks, kad nekenkiama ekologiniam 
tvarumui tam tikrame geografiškai 
apibrėžiamame vienete. Išlaikomas būsimų 
kartų vartojimo ir veiklos jūrų aplinkoje 
potencialas; ir
bb) tenkinamos visos sąlygos, išvardytos I 
priede.

Gera aplinkos būklė nustatoma jūrų regiono 
ar paregionio lygmeniu kaip nurodyta 
4 straipsnyje, remiantis I priede pateiktais 
bendrais kokybiniais deskriptoriais.
Siekiant geros aplinkos būklės taikomas 
ekosistemomis pagrįstas prisitaikomasis 
valdymas;

Gera aplinkos būklė nustatoma jūrų regiono 
ar paregionio lygmeniu kaip nurodyta 
4 straipsnyje. Siekiant geros aplinkos būklės 
taikomas ekosistemomis pagrįstas 
prisitaikomasis valdymas;

Or. fr

Pagrindimas

Naujasis pakeitimo variantas artimesnis Tarybos tekstui, taip pat pataisytas kalbos stilius. 
Pakeičia 7 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 59
3 straipsnio 6 dalis

6) Kriterijai –saviti techniniai bruožai, 
glaudžiai susieti su bendrais kokybiniais 

6) kriterijai – tai sąlygos, išvardytos I priedo 
sąraše, ir tai yra saviti techniniai bruožai, 
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deskriptoriais; glaudžiai susieti su bendrais kokybiniais 
deskriptoriais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 60
3 straipsnio 8 dalis

8) Tarša – dėl žmogaus veiklos kylantis 
tiesioginis arba netiesioginis medžiagų ar 
energijos, taip pat žmogaus sukeliamo jūrų 
povandeninio triukšmo patekimas į jūrų 
aplinką, kuris sukelia arba gali sukelti 
žalingą poveikį, pavyzdžiui, žalą gyviesiems 
ištekliams ir jūrų ekosistemoms, pavojų 
žmogaus sveikatai, trukdžius jūrų veiklai, 
įskaitant žvejybą, turizmą ir poilsį bei kitą 
teisėtą naudojimąsi jūra, jūros vandens 
kokybės pablogėjimą naudojimui ir 
patogumų sumažėjimą arba apskirtai 
trukdžius tausiam jūrų prekių ir paslaugų 
naudojimui;

Tarša – dėl žmogaus veiklos kylantis 
tiesioginis arba netiesioginis medžiagų ar 
energijos, taip pat žmogaus sukeliamo jūrų 
povandeninio triukšmo patekimas į jūrų 
aplinką, kuris sukelia arba gali sukelti 
žalingą poveikį, pavyzdžiui, žalą biologinei 
įvairovei ir jūrų ekosistemoms, pavojų 
žmogaus sveikatai, trukdžius jūrų veiklai, 
įskaitant žvejybą, turizmą ir poilsį bei kitą 
teisėtą naudojimąsi jūra, jūros vandens 
kokybės pablogėjimą naudojimui ir 
patogumų sumažėjimą arba apskirtai 
trukdžius tausiam jūrų prekių ir paslaugų 
naudojimui;

Or. en

Pagrindimas

Atkuriamas Europos Parlamento 27 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 61
3 straipsnio 9 dalis

9) Konkreti teritorija – valstybės narės jūrų 
vandenų teritorija, kurioje dėl 
14 straipsnyje nurodytų priežasčių 
aplinkosaugos tikslų neįmanoma pasiekti 
priemonėmis, kurių imasi ta valstybė narė;

Išbraukta.



AM\684917LT.doc 17/42 PE394.048v02-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama derėjimo su 14 straipsnio nuostatomis dėl išimčių. Pirmojo 
svarstymo metu Parlamentas išbraukė konkrečių sričių nuorodas, nes jos gali būti 
painiojamos su konkrečiai saugomomis sritimis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 62
3 straipsnio 9a dalis (nauja)

9a. „jūrų saugomos teritorijos“ –
teritorijos, kuriose ribojama veikla, kuri 
nustatyta kaip daranti didelį spaudimą ir 
(arba) poveikį jūrų aplinkai. Jūrų 
saugomas teritorijas Jūrų strategijos 
rengimo metu nustato valstybės narės; jos 
yra jūrų teritorijos planavimo sistemos, 
kuri yra suderinta Bendrijos, regioniniu ir 
subregioniniu lygmenimis ir atitinka 
Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuri nustatyta veikla vykdoma jūrose labai ilgą laiką. Gali reikėti gilinti minėtųjų sričių 
dugna, pvz., siekiant išlaikyti saugiai laivybai būtiną gylį. Jei gylis nesaugus, gali kilti 
pavojus navigacijai. Galimos laivų avarijos gali padaryti dar didesnę žalą aplinkai. Iš dalies 
vėl pateikiamas 27 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 63
5 straipsnio 1 ir 2 dalys įžanginė dalis

1. Kiekviena valstybė narė kiekvienam jūrų 
regionui ar paregioniui parengia jūrų 
strategiją savo jūrų vandenims, 
laikydamasi veiksmų plano, pateikto 2 
dalies a ir b punktuose.

1. Valstybės narės užtikrina gerą aplinkos 
būklę parengdamos ir įgyvendindamos jūrų 
strategijas.

2. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 2. Valstybės narės, kurios dalijasi vienu 
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kiekviename jūrų regione ar paregionyje
būtų užtikrintas šios direktyvos tikslams 
pasiekti būtinų priemonių, visų pirma 
skirtingų a ir b punktuose nurodytų jūrų 
strategijų elementų, koordinavimas, kaip 
pateikta toliau:

jūros regionu, užtikrina, kad būtų parengta 
viena bendra regiono ar paregionio jūros 
strategija, apimanti šio regiono vandenis, 
kurie priklauso jų teritorijai ar 
jurisdikcijai. Kiekviena valstybė narė 
parengia kiekvienam atitinkamam jūrų 
regionui skirtą jūrų aplinkos strategiją, 
taikytiną jai priklausantiems Europos jūrų 
vandenims remiantis šiuo veiksmų planu:

Or. fr

Pagrindimas

Naujas 63 pakeitimas pakeičia 10 ir 11 pakeitimus.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 64
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 
būtų užtikrintas šios direktyvos tikslams 
pasiekti būtinų priemonių, visų pirma 
skirtingų a ir b punktuose nurodytų jūrų 
strategijų elementų, koordinavimas, kaip 
pateikta toliau:

2. Valstybės narės bendradarbiauja, 
remdamosi esamomis jūrų regionų 
konvencijomis, kad kiekviename jūrų 
regione ar paregionyje būtų užtikrintas šios 
direktyvos tikslams pasiekti būtinų 
priemonių, visų pirma skirtingų a ir 
b punktuose nurodytų jūrų strategijų 
elementų, koordinavimas, kaip pateikta 
toliau:

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 65
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. 5 straipsnio 2 dalies a ir b punktais 
nedraudžiama, kad valstybės narės ir toliau 
taikytų arba pradėtų taikyti griežtesnes 
apsaugos priemones.

Or. en



AM\684917LT.doc 19/42 PE394.048v02-00

LT

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti teisę taikyti griežtesnes apsaugos priemones.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 66
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Valstybės narės, turinčios sienas tame 
pačiame jūrų regione ar paregionyje, kuriam 
taikoma ši direktyva, jei jūros būklė yra 
tokio kritinio lygio, kad reikalingi skubūs 
veiksmai, siekia susitarti dėl veiksmų plano
pagal 1 dalį, kuris apima paankstintą 
priemonių programos įsigaliojimą. Tokiais 
atvejais:

3. Valstybės narės, turinčios sienas tame 
pačiame jūrų regione ar paregionyje, kuriam 
taikoma ši direktyva, jei jūros būklė yra 
tokio kritinio lygio, kad reikalingi skubūs 
veiksmai, siekia sudaryti veiksmų planą
pagal 1 dalį, kuris apima paankstintą 
priemonių programos įsigaliojimą. Tokiais 
atvejais:

Or. sv

Pagrindimas

Pagal Tarybos bendrosios pozicijos 5 straipsnio 3 dalies formuluotę valstybės narės nioko 
neįsipareigoja.  Reikia labiau įpareigojančios formuluotės, kad būtų pasiekta tikra įvairių 
sektorių integracija laikantis žaliosios knygos „Būsimos Sąjungos jūros politikos link“ 
nuostatų.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 67
5 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) Baltijos jūros regionas galėtų būti 
bandomoji jūrų strategijos įgyvendinimo 
sritis. Būsimasis Baltijos jūros veiksmų 
planas, esantis Helsinkio konvencijoje 
(angl. HELCOM), galėtų būti naudingu 
šaltiniu naudojant Baltijos jūrą kaip 
bandomąją jūrų strategijos įgyvendinimo 
sritį.
Bendroji Baltijos jūros regiono priemonių 
programa, kurią pagal 13 straipsnį turi 
sukurti regiono valstybės narės, turi padėti 
pasiekti gerą Baltijos jūros regiono 
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ekologinę būklę ne vėliau kaip iki 2010 m. 

Or. en

Pagrindimas

Gerai žinoma, kad Baltijos jūros ekologinė būklė labai bloga. Devynios iš valstybių, esančių 
prie Baltijos jūros, yra Europos Sąjungos valstybės narės. Taigi Baltijos jūros regionas 
galėtų būti bandomoji jūrų strategijos įgyvendinimo sritis.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 68
5 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
visus 2 dalies a ir b punktuose nurodytus 
jūrų strategijų elementus, tačiau 
nereikalaujama, kad tai darydamos jos 
imtųsi konkrečių veiksmų, jeigu nėra 
didelio pavojaus jūrų aplinkai arba jeigu 
išlaidos būtų neproporcingos atsižvelgiant į 
pavojų jūrų aplinkai.

Išbraukta.

Jei valstybė narė nesiima jokių veiksmų dėl 
kurios nors iš šių priežasčių, ji pateikia 
Komisijai būtinus savo sprendimui pagrįsti 
įrodymus.

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas, pagal kurį numatomas atvejis, kai nesiimama 
priemonių.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 69
5 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
visus 2 dalies a ir b punktuose nurodytus 
jūrų strategijų elementus, tačiau 
nereikalaujama, kad tai darydamos jos 

4. Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
visus 2 dalies a ir b punktuose nurodytus 
jūrų strategijų elementus.
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imtųsi konkrečių veiksmų, jeigu nėra didelio 
pavojaus jūrų aplinkai arba jeigu išlaidos 
būtų neproporcingos atsižvelgiant į pavojų 
jūrų aplinkai.

Jei valstybė narė nesiima jokių veiksmų dėl 
kurios nors iš šių priežasčių, ji pateikia 
Komisijai būtinus savo sprendimui pagrįsti 
įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos tekstas nereikalingas. Pagal straipsnį susijusį su priemonių programomis, 
pateikiama išlaidų ir naudos analizė ir užtikrinama, kad priemonės būtų rentabilios.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 70
5 straipsnio 4 dalies 2a pastraipa (nauja)

Jei dėl techninių priežasčių negalima 
įgyvendinti visų jūrų strategijos dalių, 
numatytų 2 dalies a ir b punktuose, 
laikantis 2 dalyje nurodyto tvarkaraščio, 
priemones galima atidėti, bet ne daugiau 
kaip 4 metams.

Or. sv

Pagrindimas

Jei norima galimybės atidėti įgyvendinimą kai kuriuose regionuose, į direktyvą reikia įtraukti 
nuostatas, atitinkančias Vandens pagrindų direktyvą, t. y. nuostatas, kad 5 straipsnyje 
nurodytų priemonių įgyvendinimą galima atidėti iki terminų, nurodytų Komisijos pasiūlyme, 
jei atsiranda tam tikros sąlygos, įskaitant technines, ekonomines ir administracines priežastis.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann 

Pakeitimas 71
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a bei b punktai

1. Valstybės narės atlieka pradinį savo jūrų 
vandenų įvertinimą, atsižvelgdamos į 

1. Valstybės narės, atlieka pradinį savo jūrų 
vandenų įvertinimą pagal kiekvieną jūrų 
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esamus duomenis, jei tokių yra, kuris apima: regioną, atsižvelgdamos į esamus duomenis, 
jei tokių yra, kuris apima:

a) tų vandenų pagrindinių savybių ir esamos 
aplinkos būklės analizę, pagrįstą 
orientaciniais III priedo 1 lentelėje pateiktais 
aspektų sąrašais, ir apimančią fizines ir 
chemines savybes, buveinių tipus, biologines 
savybes bei hidromorfologiją;

a) tų vandenų pagrindinių savybių, funkcijų
ir esamos aplinkos būklės analizę, pagrįstą 
orientaciniais III priedo 1 lentelėje pateiktais 
aspektų sąrašais, ir apimančią fizines ir 
chemines savybes, buveinių tipus, biologines 
savybes bei hidromorfologiją;

b) vyraujančių problemų ir poveikio, 
įskaitant žmogaus veiklą, tų vandenų 
savybėms ir jų aplinkos būklei analizę, 
pagrįstą orientaciniais III priedo 2 lentelėje 
pateiktais aspektų sąrašais, ir apimančią 
kokybinį bei kiekybinį įvairių problemų 
derinį, taip pat pastebimas tendencijas;

b) vyraujančių problemų ir poveikio, 
įskaitant žmogaus veiklą, aplinkos būklei 
analizę, kuri:

i) pagrįsta orientaciniais III priedo 2 
lentelėje pateiktais aspektų sąrašais, ir 
apimančią kokybinį bei kiekybinį įvairių 
problemų derinį, taip pat pastebimas 
tendencijas;

ii) apima kaupiamąjį ir sąveikųjį poveikį ir
iii) kurioje atsižvelgiama į susijusius 
vertinimus, kurie buvo parengti pagal 
galiojančius Europos teisės aktus.

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukta valstybių narių jiems priklausančių jūrų vandenų būklės vertinimo kriterijus.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 72
8 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) tų vandenų pagrindinių savybių ir esamos 
aplinkos būklės analizę, pagrįstą 
orientaciniais III priedo 1 lentelėje pateiktais 
aspektų sąrašais, ir apimančią fizines ir 
chemines savybes, buveinių tipus, biologines 
savybes bei hidromorfologiją; 

a) tų vandenų pagrindinių savybių, veiklos ir 
esamos aplinkos būklės analizę, pagrįstą 
orientaciniais III priedo 1 lentelėje pateiktais 
aspektų sąrašais, ir apimančią fizines ir 
chemines savybes, buveinių tipus, biologines 
savybes bei hidromorfologiją; 
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Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento 48 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 73
8 straipsnio 2 dalis

2. Atliekant 1 dalyje nurodytas analizes 
atsižvelgiama į su pakrančių, tarpiniais ir 
teritoriniais vandenimis susijusius aspektus, 
kuriems taikomos Direktyvos 2000/60/EB 
atitinkamos nuostatos. Jose taip pat 
atsižvelgiama į kitus susijusius įvertinimus, 
pavyzdžiui, bendrai atliktus pagal regionines 
jūrų konvencijas, arba jais remiamasi tam, 
kad būtų parengtas išsamus jūrų aplinkos 
būklės įvertinimas.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytas analizes 
atsižvelgiama į su pakrančių, tarpiniais ir 
teritoriniais vandenimis susijusius aspektus, 
kuriems taikomos Direktyvos 2000/60/EB 
atitinkamos nuostatos, taip pat atitinkamos 
1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 
91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo, 
2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB, susijusios 
su paplūdimių vandens kokybe, ir siūlomos 
Direktyvos dėl aplinkos kokybės standartų 
vandens politikos srityje, nuostatos. Jose 
taip pat atsižvelgiama į kitus susijusius 
įvertinimus, pavyzdžiui, bendrai atliktus 
pagal regionines jūrų konvencijas, arba jais 
remiamasi tam, kad būtų parengtas išsamus 
jūrų aplinkos būklės įvertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo detalės, aprašomos III priede ir susijusios su geros aplinkos būklės nustatymu bei 
analize, nurodoma 1 dalyje, turėtų būti pagrįstos esamai ir būsimais įstatymais ir papildyti 
šiuos įstatymus, kad būtų išvengta dubliavimo.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 74
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Pradinio įvertinimo duomenys ir 
rezultatai turi būti prieinami Europos 
aplinkos agentūrai ir atitinkamoms regionų 
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jūrų ir žuvininkystės organizacijoms bei 
konvencijoms ne vėliau kaip trys mėnesiai 
nuo šio įvertinimo pabaigos užbaigimo 
datos, kad jai galima būtų naudotis 
atliekant visos Europos jūrų įvertinimą, 
ypač apžvelgiant visos Bendrijos jūrų 
aplinkos būklę pagal 20 straipsnio 2 dalies 
b punktą. 

Or. en

Pagrindimas

Europos aplinkos agentūra gauna visą reikiamą informaciją, kad galėtų lengviau sudaryti 
centrinę duomenų bazę ir galėtų naudotis šiais duomenimis rengdama Visos Europos jūrų 
būklės ataskaitas.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 75
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Stebėsenos programos yra pagrįstos 
atitinkamomis vertinimo ir stebėsenos 
nuostatomis, nustatytomis Bendrijos teisės 
aktuose arba pagal tarptautinius susitarimus 
ir turi būti su jomis suderinamos.

Stebėsenos programos atitinka jūrų 
regionus ir paregionius ir pagrįstos 
atitinkamomis vertinimo ir stebėsenos 
nuostatomis, nustatytomis Bendrijos teisės 
aktuose, ypač Direktyvose 79/409/EEB1 ir 
92/43/EEB2, arba pagal tarptautinius 
susitarimus, arba pagal Bendrijos 
iniciatyvas dėl erdvės duomenų 
infrastruktūros ir Pasaulinės aplinkos ir 
saugumo stebėsenos sistemos (angl. 
GMES), ypač susijusias su jūrų tarnybomis 
tokiu mastu, kad  minėtieji reikalavimai 
susiję su valstybių narių jūrų vandenimis 
minėtajame jūrų regione.
__________
1 Tarybos Direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos
2 Tarybos Direktyva dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos

Or. en

Pagrindimas

Tikslus ES aplinkos išsaugojimo politikos principų paminėjimas turėtų paskatinti juos taikyti 
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ir taip reikalavimai suderinami su platesniu ES aplinkos politikos kontekstu.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 76
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

Valstybės narės priima priemones ir 
programas dėl jūrų taršos atsekamumo ir 
aptinkamumo.

Or. en

Pagrindimas

Jūrų taršos šaltiniai, nesvarbu, esantys žemėje ar jūroje, turi būti atsekti ir nustatyti, kad 
galima būtų sustabdyti teršėjus, pasitelkus nacionalines ar ES lygmens priemones. Vėl 
pateikiamas pakeistas 59 pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 77
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Šių stebėsenos programų duomenys ir 
rezultatai turi būti prieinami Europos 
aplinkos agentūrai ir atitinkamoms regionų 
jūrų ir žuvininkystės organizacijoms bei 
konvencijoms ne vėliau kaip trys mėnesiai 
nuo šių programų užbaigimo datos, kad 
jais galima būtų naudotis atliekant visos 
Europos jūrų įvertinimą, ypač apžvelgiant 
visos Bendrijos jūrų aplinkos būklę pagal 
20 straipsnio 2 dalies b punktą. 

Or. en

Pagrindimas

Europos aplinkos agentūra gauna visą reikiamą informaciją, kad galėtų lengviau sudaryti 
centrinę duomenų bazę ir galėtų naudotis šiais duomenimis rengdama Visos Europos jūrų 
būklės ataskaitas.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 78
12 straipsnis

12 straipsnis 12 straipsnis

Pranešimai ir Komisijos teikiamos 
konsultacijos

Pranešimai ir Komisijos teikiamas 
įvertinimas

Remdamasi visais pagal 9 straipsnio 2 dalį, 
10 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį
pateiktais pranešimais dėl kiekvieno jūrų 
regiono arba paregionio, Komisija teikia 
konsultacijas kiekvienai valstybei narei dėl 
to, ar aspektai, apie kuriuos pranešta, yra 
tinkamas pagrindas šios direktyvos 
reikalavimams įvykdyti.

Remdamasi pagal 13 straipsnio 6 dalį
pateiktais pranešimais apie priemonių 
programas Komisija įvertina, ar atskirų 
valstybių narių praneštos programos yra 
tinkamas pagrindas gerai aplinkos būklei 
pasiekti laikantis šios direktyvos 
reikalavimų.

Teikdama konsultacijas Komisija 
atsižvelgia į sistemų skirtinguose jūrų 
regionuose arba paregioniuose bei visoje 
Bendrijoje darną ir gali paprašyti 
atitinkamos valstybės narės pateikti turimą ir 
būtiną papildomą informaciją.

Teikdama šiuos įvertinimus Komisija 
atsižvelgia į priemonių programų 
suderinamumą visoje Bendrijoje ir gali 
paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti turimą ir būtiną papildomą 
informaciją.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
priemonių programas datos Komisija gali 
nuspręsti dėl kiekvienos valstybės narės 
atmesti pateiktąją programą ar bet kurį jos 
aspektą remdamasi tuo, kad jie neatitinka 
šios direktyvos. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 79
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tos priemonės parengiamos remiantis pagal 
8 straipsnio 1 dalį atliktu pradiniu įvertinimu 
ir vadovaujantis pagal 10 straipsnio 1 dalį 
iškeltais aplinkos apsaugos tikslais bei 
atsižvelgiant į VI priede išvardytus 
priemonių tipus.

Tos priemonės parengiamos remiantis pagal 
8 straipsnio 1 dalį atliktu pradiniu įvertinimu 
ir vadovaujantis pagal 10 straipsnio 1 dalį 
iškeltais aplinkos apsaugos tikslais bei 
atsižvelgiant į VI priede išvardytus 
priemonių tipus, atitinkamus sienas 
kertančius poveikius ir ypatybes, ir 
remiantis toliau išvardytais aplinkosaugos 



AM\684917LT.doc 27/42 PE394.048v02-00

LT

principais:

a) prevencijos ir prevencinių priemonių 
taikymo principais, siekiant, kad 
aplinkosaugoje visų pirma būtų taikomos 
priemonės ten, kur daroma žalos, ir 
taikomas „teršėjas moka“ principas;
b) ekosisteminio požiūrio principu.
Valstybės narės nusprendžia dėl priemonių, 
kurių būtina imtis siekiant jūrų taršos 
ateskamumo ir aptinkamumo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 80
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tos priemonės parengiamos remiantis pagal 
8 straipsnio 1 dalį atliktu pradiniu įvertinimu 
ir vadovaujantis pagal 10 straipsnio 1 dalį 
iškeltais aplinkos apsaugos tikslais bei 
atsižvelgiant į VI priede išvardytus 
priemonių tipus.

Tos priemonės parengiamos remiantis pagal 
8 straipsnio 1 dalį atliktu pradiniu įvertinimu 
ir vadovaujantis pagal 10 straipsnio 1 dalį 
iškeltais aplinkos apsaugos tikslais bei 
atsižvelgiant į VI priede išvardytus 
priemonių tipus, atitinkamus sienas 
kertančius poveikius ir ypatybes, ir 
remiantis toliau išvardytais aplinkosaugos 
principais:

a) prevencijos ir prevencinių priemonių 
taikymo principais, siekiant, kad 
aplinkosaugoje visų pirma būtų taikomos 
priemonės ten, kur daroma žalos, ir 
taikomas „teršėjas moka“ principas;
b) ekosisteminio požiūrio principu.

Or. en

Pagrindimas

Tikslus ES aplinkos išsaugojimo politikos principų paminėjimas turėtų paskatinti juos taikyti 
ir taip reikalavimai suderinami su platesniu ES aplinkos politikos kontekstu.
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 81
13 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės pagal 1 dalį parengtas 
priemones įtraukia į priemonių programą, 
atsižvelgdamos į pagal Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma pagal Direktyvą 
2000/60/EB, arba tarptautinius susitarimus 
privalomas atitinkamas priemones.

2. Valstybės narės pagal 1 dalį parengtas 
priemones įtraukia į priemonių programą, 
atsižvelgdamos į pagal Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma pagal Direktyvą 
2000/60/EB, Direktyvą 91/271/EEB, 
Direktyvą 2006/7/EB ir siūlomą direktyvą 
dėl aplinkos kokybės standartų vandens 
politikos srityje bei iš dalies pakeičiančią 
Direktyvą 2000/60/EC, arba tarptautinius 
susitarimus privalomas atitinkamas 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Minėtosios direktyvos standartų laikymasis ypač turėtų teigiamo poveikio jūrų aplinkai ir 
padėtų pasiekti valstybių narių direktyvų tikslus aplinkosaugos srityje. Geresnis 
koordinavimas ir nuoseklus priemonių taikymas sumažintų iki minimumo sumažintų 
priemonių dubliavimą arba praleidimus, užtikrintų nuoseklų taikymą visoje geografinėje 
srityje, kuriai taikoma konkreti priemonė, ir padėtų nuosekliai laikytis nustatytos trukmė.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 82
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Pagal 2 dalį rengdamos priemonių 
programą, valstybės narės deramai
atsižvelgia į tvarų vystymąsi ir ypač į 
socialinį ir ekonominį numatytų priemonių 
poveikį.

3. Pagal 2 dalį rengdamos priemonių
programą, valstybės narės deramai
atsižvelgia į tvarų vystymąsi ir ypač į 
socialinį ir ekonominį numatytų priemonių 
poveikį. Valstybės narės sukuria sistemas ir
pagrindus, kurie sudaro sąlygas tvarkyti
jūrų reikalus įvairiuose sektoriuose, 
siekiant derinti aplinkos mokslą su
ekonomine, socialine ir administracine
srities veikla ir gauti naudos iš šios
sąveikos.  

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamento 88 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 83
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Prieš įdiegdamos naujas priemones 
valstybės narės užtikrina, kad priemonės 
būtų ekonomiškos ir techniškai įmanomos, 
ir atlieka poveikio vertinimus, apimančius 
ir ekonominės naudos analizę.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas, pagrįstas ekonominės naudos analize.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 84
13 straipsnio 4 dalis

4. Pagal šį straipsnį parengtos priemonių 
programos turėtų apimti tokias priemones
kaip, pavyzdžiui, specialių saugomų 
teritorijų pagal Direktyvą 92/46/EEB ir 
specialių saugomų teritorijų pagal Direktyvą 
79/409/EEB naudojimą, ir saugomas jūrų 
teritorijas, kaip yra susitarusios Bendrija ir 
atitinkamos valstybės narės pagal 
tarptautinius ar regioninius susitarimus, 
kurių šalimis jos yra.

4. Pagal šį straipsnį parengtose priemonių 
programose numatytos erdvinės apsaugos 
priemonės, apimančios specialių saugomų 
teritorijų pagal Direktyvą 92/46/EEB ir 
specialių saugomų teritorijų pagal Direktyvą 
79/409/EEB naudojimą, ir saugomas jūrų 
teritorijas, kaip yra susitarusios Bendrija ir 
atitinkamos valstybės narės pagal 
tarptautinius ar regioninius susitarimus, 
kurių šalimis jos yra, t. y. pagal Biologinės 
įvairovės konvenciją pasirašiusių šalių 
konferencijos sprendimą VII/5, bet jomis 
neapsiribojančias.

Šioje srityje valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad šios teritorijos prisidėtų prie 
nuoseklaus ir pavyzdinio saugomų jūrų 
teritorijų tinklo kūrimo.

Šioje srityje valstybės narės užtikrina, kad 
šios teritorijos prisidėtų prie nuoseklaus ir 
pavyzdinio saugomų jūrų teritorijų tinklo 
sukūrimo vėliausiai iki 2012 m.. Šiam 
tinklui priklauso zonos, kuriose nevykdoma 
jokia gavybos veikla ir kurių dydis 
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pakankamas, kad būtų apsaugotos neršto 
(perėjimo), priežiūros ir auginimo vietos ir 
kad būtų galima išlaikyti ar atkurti 
ekosistemų vientisumą, struktūrą ir 
funkcijas.
Programos, kuriose numatomos priemonės, 
ypač turi apimti priemones, susijusias su 
teritoriniais, tarpiniais ir pakrančių 
vandenimis, kaip apibrėžiama Direktyvoje 
2000/60/EB.
Valstybės narės įkuria vieną ar kelis tokių 
saugomų jūros zonų registrus, kurie 
įforminami vėliausiai iki ...*.
Saugomų jūrų zonų registrai, skirti 
kiekvienam jūrų regionui ar subregionui, 
peržiūrimi ir atnaujinami.
Visuomenė gali naudotis registre (-uose) 
esančia informacija.
__________

* Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeičia 15 ir 23 pakeitimus (saugomos jūrų zonos).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 85
13 straipsnio 4 dalis

4. Pagal šį straipsnį parengtos priemonių 
programos turėtų apimti tokias priemones 
kaip, pavyzdžiui, specialių saugomų 
teritorijų pagal Direktyvą 92/46/EEB ir 
specialių saugomų teritorijų pagal Direktyvą 
79/409/EEB naudojimą, ir saugomas jūrų 
teritorijas, kaip yra susitarusios Bendrija ir 
atitinkamos valstybės narės pagal 
tarptautinius ar regioninius susitarimus, 
kurių šalimis jos yra.

4. Pagal šį straipsnį parengtos priemonių 
programos turėtų apimti teritorijų apsaugos
priemones, įskaitant bet tuo neapsiribojant,  
specialių saugomų teritorijų pagal Direktyvą 
92/46/EEB ir specialių saugomų teritorijų 
pagal Direktyvą 79/409/EEB naudojimą, ir 
saugomas jūrų teritorijas, kaip yra 
susitarusios Bendrija ir atitinkamos 
valstybės narės pagal tarptautinius ar 
regioninius susitarimus, kurių šalimis jos 
yra, įskaitant Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos Sprendimą 
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VII/5.
Šioje srityje valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad šios teritorijos prisidėtų prie 
nuoseklaus ir pavyzdinio saugomų jūrų 
teritorijų tinklo kūrimo.

Šioje srityje valstybės narės užtikrina, kad 
šios teritorijos prisidėtų prie nuoseklaus ir 
pavyzdinio saugomų jūrų teritorijų tinklo
kūrimo vėliausiai iki 2012 m. Tinklas 
apima tinkamo dydžio sritis, kad jos būtų 
saugomos nuo bet kokio naudojimo 
kasybai, siekiant, inter alia, apsaugoti 
neršyklas, veisimosi ir maitinimosi  vietas ir 
sudaryti sąlygas, kad būtų išsaugota ir 
atkurta ekosistemų vientisumas, struktūra 
ir veikla.
Priemonių programos apima ir priemones, 
susijusias su teritoriniais, tarpiniais ir 
pakrančių vandenimis, kuriuos apima 
Direktyva 2000/60/EB.
Valstybės narės įsteigia vieną arba daugiau 
registrų, kuriuose registruojamos 
minėtosios saugomos jūrų sritys, ir šis 
darbas baigiamas vėliausiai …*
Kiekvieno jūrų regiono ar paregionio 
saugomų jūrų sričių registras peržiūrimas  
ir atnaujinamas.
Visuomenė gali naudotis informacija, 
esančia registre.
_________

* 3 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 86
13 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės turi būti 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie pagal 10 straipsnio 1 dalį 
nustatytų aplinkos apsaugos tikslų 
pasiekimo.

5. Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės turi būti 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie pagal 10 straipsnio 1 dalį 
nustatytų aplinkos apsaugos tikslų ir geros 
aplinkos būklės pasiekimo.

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeičia 15 ir 23 pakeitimus (saugomos jūrų zonos).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 87
13 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės turi būti 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie pagal 10 straipsnio 1 dalį 
nustatytų aplinkos apsaugos tikslų 
pasiekimo.

5. Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės turi būti 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie pagal 10 straipsnio 1 dalį 
nustatytų geros aplinkos būklės ir aplinkos 
apsaugos tikslų pasiekimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 88
13 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a. Pasikonsultavusi su suinteresuotomis 
šalimis, Komisija vėliausiai [po trijų metų 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
sutinkamai su 23 straipsniu, patvirtina 
išsamius gero vandenynų valdymo principų 
taikymo kriterijus ir standartus.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas Europos Parlamento 65 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 89
14 straipsnis

1. Jei valstybė narė jai priklausančiuose 
jūrų vandenyse gali nustatyti konkrečią 

1. Kai valstybė narė, parengusi 13 
straipsnyje numatytą priemonių programą,
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teritoriją, kurioje dėl bet kurios a–d 
punktuose išvardytų priežasčių aplinkos 
apsaugos tikslai negali būti pasiekti 
priemonėmis, kurių imasi ta valstybė narė, 
arba dėl e punkte nurodytų priežasčių 
negali būti pasiekti per atitinkamą terminą:

nustato, kad tam tikrais atvejais dėl bet 
kurios iš toliau išvardytų priežasčių gera
ekologinė būklė negali būti pasiekta
priemonėmis, kurių imasi ta valstybė narė, 
ji aiškiai nurodo tuos atvejus savo 
priemonių programoje ir pateikia Komisijai
paaiškinimus, būtinus jos požiūriui 
pagrįsti:

-aa) šiai valstybei narei aplinkos apsaugos 
tikslas nėra aktualus, atsižvelgiant į 
ypatybes, dėl kurių šis tikslas nėra svarbus;
-ab) teisė priimti minimas priemones pagal 
Bendrijos teisę nepriklauso išimtinai šiai 
valstybei narei;
-ac) teisė priimti minimas priemones pagal 
tarptautinę teisę nepriklauso išimtinai šiai 
valstybei narei;

(a) veiksmai arba neveikimas, už kuriuos 
atitinkama valstybė narė nėra atsakinga;

a) kitos valstybės narės, trečiosios šalies 
arba Europos Bendrijos ar kitos 
tarptautinės organizacijos veiksmai arba 
neveikimas, už kuriuos atitinkama valstybė 
narė nėra atsakinga;

(b) gamtinės priežastys; b) gamtinės priežastys;
(c) force majeure; c) force majeure;

ca) klimato kaita;
(d) jūrų vandenų savybių pokyčiai, atsiradę 
dėl veiksmų, kurių imtasi dėl priežasčių, 
susijusių su itin svarbiais viešaisiais 
interesais, nusvėrusių neigiamą poveikį 
aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį poveikį;

d) jūrų vandenų fizinių savybių 
modifikacijos ir pakeitimai, atsiradę dėl 
veiksmų, kurių imtasi dėl priežasčių, 
susijusių su itin svarbiais viešaisiais 
interesais, nusvėrusių neigiamą poveikį 
aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį poveikį;

(e) gamtinės sąlygos, kurios neleidžia laiku 
pagerinti atitinkamų jūrų vandenų būklę.
Atitinkama valstybė narė aiškiai nurodo 
tokias teritorijas savo priemonių 
programoje ir savo nuomonę pagrindžia 
Komisijai. Nurodydamos konkrečias 
teritorijas valstybės narės įvertina pasekmes 
atitinkamame jūrų regione ar paregionyje 
esančioms valstybėms narėms.

Valstybės narės įvertina pasekmes 
atitinkamame jūrų regione ar paregionyje 
esančioms valstybėms narėms.

Tačiau atitinkama valstybė narė imasi 
tinkamų ad hoc priemonių, kad galėtų toliau 
siekti aplinkos apsaugos tikslų, užkirstų 
kelią tolesniam dėl b, c ar d punktuose
nurodytų priežasčių paveiktų jūrų vandenų 

Tačiau kiekviena valstybė narė, kuri 
remiasi -ab, -ac, b, c, ir ca punktais, į savo 
priemonių programą įtraukia atitinkamas 
ad hoc priemones, kurios yra suderinamos 
su Bendrijos ir tarptautine teise, siekiant 
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būklės blogėjimui ir sušvelnintų neigiamą 
poveikį jūrų regiono ar paregionio lygmeniu 
arba kitos valstybės narės jūrų vandenyse.

sumažinti mastą, kuriuo neįmanoma 
užtikrinti geros Europos jūrų vandenų 
ekologinės būklės, kad galėtų toliau siekti 
aplinkos apsaugos tikslų, užkirstų kelią 
tolesniam nurodytų priežasčių paveiktų jūrų 
vandenų būklės blogėjimui ir sušvelnintų 
neigiamą poveikį jūrų regiono ar paregionio 
lygmeniu arba kitos valstybės narės jūrų 
vandenyse.

2. Susidarius 1 dalies d punkte nurodytai 
padėčiai, valstybės narės užtikrina, kad dėl 
pokyčių netaptų visam laikui nebeįmanoma 
pasiekti arba nebūtų sutrukdyta siekti geros 
aplinkos būklės jūrų regiono ar paregionio 
lygmeniu arba kitos valstybės narės jūrų 
vandenyse.

2. Kiekviena valstybė narė, susidarius 
1 dalies d punkte nurodytai padėčiai, 
užtikrina, kad dėl modifikacijų ir pakeitimų
netaptų visam laikui nebeįmanoma pasiekti 
arba nebūtų sutrukdyta siekti geros aplinkos 
būklės jūrų regiono ar paregionio lygmeniu 
arba kitos valstybės narės jūrų vandenyse.

3. 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytos ad 
hoc priemonės jei įmanoma integruojamos 
į priemonių programas.

3. Kai valstybė narė remiasi 1 dalies -ab 
punkte nurodyta priežastimi ir kai Komisija 
patvirtina tos priežasties tikrumą, Komisija,  
nedelsdama imasi visų pagal 15 straipsnį 
būtinų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas Europos Parlamento 66 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Pakeitimas 90
16 straipsnis

Pranešimai ir Komisijos teikiamos 
konsultacijos

Pranešimai ir Komisijos teikiamas 
įvertinimas

Remdamasi pagal 13 straipsnio 6 dalį 
pateiktais pranešimais apie priemonių 
programas Komisija teikia konsultacijas 
kiekvienai valstybei narei dėl to, ar
praneštos programos yra tinkamas pagrindas 
gerai aplinkos būklei pasiekti, kaip nustatyta 
pagal 9 straipsnio 1 dalį.

Remdamasi pagal 13 straipsnio 6 dalį 
pateiktais pranešimais apie priemonių 
programas Komisija įvertina, ar atskirų 
valstybių narių praneštos programos yra 
tinkamas pagrindas gerai aplinkos būklei 
pasiekti laikantis šios direktyvos 
reikalavimų.

Teikdama konsultacijas Komisija 
atsižvelgia į priemonių programų 
suderinamumą visoje Bendrijoje ir gali 

Teikdama šiuos įvertinimus Komisija 
atsižvelgia į priemonių programų 
suderinamumą visoje Bendrijoje ir gali 
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paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti turimą ir būtiną papildomą 
informaciją.

paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti turimą ir būtiną papildomą 
informaciją.
Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
priemonių programas datos Komisija gali 
nuspręsti dėl kiekvienos valstybės narės 
atmesti pateiktąją programą ar bet kurį jos 
aspektą remdamasi tuo, kad jie neatitinka 
šios direktyvos. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 91
19 straipsnio 1a dalis (nauja)

Remdamosi 1 dalimi, valstybės narės, kai 
įmanoma, įtraukia suinteresuotas šalis į 
valdymo institucijas ar struktūras, įskaitant 
regionines jūrų konvencijas, mokslines 
patariamąsias įstaigas ir regionines 
patariamąsias tarybas (RPT).

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento 67 pakeitimas, pateiktas per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 92
19 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės įsteigia konsultavimui 
ir nuolatiniam keitimuisi informacija skirtą 
instituciją, kurioje dalyvautų atitinkamos 
vietos valdžios institucijos, ekspertai, NVO 
ir visi atitinkamo jūrų regiono ar 
subregiono naudotojai. 
Remdamosi 1 dalimi, valstybės narės, kai 
įmanoma, įtraukia suinteresuotas šalis į 
valdymo institucijas ar struktūras, įskaitant 
regionines jūrų konvencijas, mokslines 
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patariamąsias įstaigas ir regionines 
patariamąsias tarybas (RPT).

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 93
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis 
Saugomų regionų pažangos ataskaitos

Praėjus [24 mėn. po šios direktyvos 
įsigaliojimo] Komisija pateikia ataskaitą, 
kurioje aptariama pažanga steigiant 
pasaulinį saugomų teritorijų tinklą ir laiko 
bei teritorijų apribojimai, skirti sudaryti 
sąlygoms auginti jauniklius, remdamasi 
įsipareigojimais pagal Biologinės įvairovės 
konvencijos sprendimą VII/5, taip pat dėl 
Bendrijos įnašo kuriant šį tinklą.
Šiuo pagrindu Komisija, laikydamasi 
Sutartyje numatytų procedūrų, siūlo bet 
kokias papildomas Bendrijos priemones, 
reikalingas pavyzdiniam jūrų saugomų 
teritorijų tinklui apsaugoti iki 2012 m.

Or. en

Pagrindimas

Būdama Biologinės įvairovės konvencijos šalimi ES privalo apsaugoti pavyzdinį jūrų 
saugomų teritorijų tinklą iki 2012 m., taip pat laikytis laiko ir teritorijų ribų, susijusių su 
jauniklių auginimo teritorijomis ir laikotarpiais.  Toliau vystydama Bendrijos saugomų 
teritorijų tinklą, Komisija vertina Bendrijos įnašą į pavyzdinį pasaulio saugomų jūrų 
teritorijų tinklą, ir, prireikus, siūlo tolesnes priemones (Europos Parlamento pirmojo 
svarstymo72  pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 94
I priedas
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Bendri kokybiniai deskriptoriai,
į kuriuos turi būti atsižvelgta nustatant gerą 

aplinkos būklę
(nurodyti 3 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 1 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnyje)

3 ir 9 straipsniuose numatytos sąlygos

1) Visų žinomų jūrinio maisto grandinės 
elementų yra pakankamai ir įvairių.

a) remiantis kryptinga informacija, 
išsaugoma (jeigu tendencijos nekinta) ir 
atkuriama (jeigu jau buvo užregistruota 
mažėjimo tendencija) jūrų regiono 
biologinė įvairovė, įskaitant ekosistemas, 
arealus ir rūšis, ypatingą dėmesį skiriant 
tiems, kurie yra žmonių veiklos 
padarinių labiausiai pažeidžiami dėl tam 
tikrų ekologinių ypatybių: trapumo, 
jautrumo, lėto gausėjimo, mažo 
vaisingumo, ilgaamžiškumo, padėties už 
paplitimo zonos ribų, menko genetinio 
srauto ir genetiškai skirtingų šalutinių 
populiacijų;

2) Nevietinių rūšių introdukuotų dėl žmogaus 
veiklos yra tokio lygio, kuris neigiamai 
nekeičia ekosistemų pobūdžio.

b) visų gyvųjų jūrų išteklių populiacijos 
atkuriamos ir išlaikomos tokio dydžio, 
kad būtų galima ilgam užtikrinti gausią 
biologinę įvairovę ir visiškai išsaugoti jų 
reprodukcinius pajėgumus, o 
populiacijos pasiskirstymas pagal amžių 
ir dydį rodo gerą išteklių būklę;

3) Komerciniams tikslams naudojamos žuvų ir 
vėžiagyvių populiacijos neviršija saugių 
biologinių ribų.

c) žmogaus veikla (iš esmės) nedaro 
įtakos rūšių, kurios tiesiogiai nėra 
gavybos objektas, paplitimui ir gausai;

4) Žmogaus sukelta eutrofizacija yra 
sumažinta, ypač jos neigiamas poveikis.

d) sumažinami neigiami žvejybos 
padariniai jūros aplinkai, įskaitant 
poveikį jūros dugnui, ir sumažinamas 
šalutinis žvejybos laimikis (nenumatytos 
rūšys ir jaunos žuvys);

5) Rūšys ir buveinės yra pasiskirsčiusios, 
gausios ir kokybiškos pagal vyraujančias 
fiziografines, geografines ir klimatines 
sąlygas. Biologinė įvairovė yra išsaugota.

d) smulkių vadinamųjų pašarinių žuvų 
rūšių, priskiriamų žemiausiajam mitybos 
grandinės lygmeniui, populiacijų dydis 
yra ilgalaikis, ypač atsižvelgiant į jų
svarbą nuo jų priklausomiems 
plėšrūnams, įskaitant komercinę vertę 
turinčias žuvis, ir ilgalaikiam ekosistemų 
išsaugojimui bei jų išteklių pagrindui;

6) Jūros dugno vientisumas yra tokio lygio, 
kad ekosistemų funkcijos yra apsaugotos.

f) antropogeninės kilmės ekologiškai 
toksiškų medžiagų, įskaitant sintetines 
medžiagas ir hormonų veikimą 
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trikdančių cheminių medžiagų 
koncentracija lygi beveik nuliui ir šios 
medžiagos tiesiogiai ar netiesiogiai 
nekenkia aplinkai ar žmonių sveikatai;

7) Hidrografinių sąlygų negrįžtamas 
pakitimas neturi neigiamo poveikio jūros 
ekosistemoms.

g) gamtinės kilmės ekologiškai toksiškų 
medžiagų koncentracija beveik atitinka 
natūralią ekosistemos koncentraciją;

8) Teršalų koncentracijos lygis yra toks, kad 
nesukelia taršos poveikio.

h) organinių teršalų ir trąšų, 
patenkančių iš pakrantės ar žemės 
gelmių, atsirandančių dėl akvakultūros 
ar atplukdomų iš kanalizacijos ir kitų 
nuotėkų, poveikis nėra toks, kad 
kenkiama aplinkai ar žmogaus sveikatai, 
ar teisėtam naudojimuisi jūra ir jos 
pakrante;

9) Teršalai žmogaus maistui skirtoje žuvyje ir 
kituose jūros produktuose neviršija Bendrijos 
teisės aktuose nustatyto lygio ar kitų 
atitinkamų standartų.

i) eutrofizacija, atsiradusi, pvz., dėl 
mitybinių medžiagų (fosforo ir azoto) 
išskyrimo, sumažinama iki tokio masto, 
kai nebekelia nepageidaujamo poveikio, 
pvz., biologinės įvairovės nykimo, 
ekosistemų padėties blogėjimo, toksiškų 
dumblių žydėjimo ir dugno vandenų 
deoksidacijos;

10) Jūrą teršiančios šiukšlės ir jų kiekis 
nedaro žalos jūros aplinkai.

j) poveikis jūros ir pakrančių 
ekosistemoms, įskaitant padarinius 
arealui ir rūšims, kurių randasi dėl jūros 
dugno, po juo esančio grunto ar sėslių 
rūšių tyrinėjimų ir eksploatacijos, buvo 
sumažintos ir neigiamai neveikia 
bentoso ir susijusių ekosistemų 
struktūrinio ir ekologinio vientisumo;

11) Energijos, įskaitant povandeninį triukšmą, 
patekimas neturi neigiamo poveikio jūros 
aplinkai.

k) atliekų kiekis jūros ir pakrančių 
aplinkoje sumažintas iki tokio lygio, kad 
jos nekelia pavojaus jūrų rūšims ir
arealams, žmogaus sveikatai ir 
pakrančių bendruomenių saugumui bei 
ūkiui;

Siekdamos nustatyti geros aplinkos būklės 
jūrų regione ar paregionyje savybes, kaip 
numatyta 8 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės 
įvertina kiekvieną šiame priede išvardytą 
bendrą kokybinį deskriptorių, kad nustatytų 
tuos deskriptorius, kurie turi būti naudojami 
nustatant gerą aplinkos būklę tame jūrų 
regione ar paregionyje. Jei valstybė narė 

l) sustabdyta nuolatinė tarša nafta iš 
naftos platformų ir naftotiekių ir 
nuodingo gręžinių dumblo naudojimas 
ir sumažinta iki minimumo atsitiktinė 
tarša šiomis medžiagomis;
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mano, kad netikslinga naudoti vieną ar kelis iš 
šių deskriptorių, ji pateikia įrodymus 
Komisijai, pateikdama pranešimą pagal 8 
straipsnio 2 dalį.

m) pašalinti kenksmingi pramoniniai 
išmetalai ar dėl jūrų transporto atsiradę 
išmetalai, o nelaimingų įvykių, dėl kurių 
gali rastis kenksmingų išmetalų, rizika 
sumažinta iki minimumo;
n) draudžiama tikslingai auginti 
egzotines rūšis jūrų ir pakrančių 
aplinkoje, o atsitiktinis augimas 
sumažintas iki minimumo ir kaip 
galimas tokio augimo šaltinis pašalinti 
balasto vandenys. Auginant žuvis 
draudžiama veisti naujas rūšis (įskaitant 
egzotines ir genetiškai modifikuotas 
rūšis) prieš tai neatlikus išankstinio 
poveikio tyrimo;
o) iki minimumo sumažintas žmogaus 
statybų poveikis jūrų rūšims ir arealams 
ir panaikintas šių statybų neigiamas 
poveikis bentoso ir susijusių ekosistemų 
struktūriniam ir ekologiniam 
vientisumui, jūrų ir pakrančių rūšių ir 
arealų gebėjimui pritaikyti savo 
paplitimo vietą atsižvelgiant į klimato 
kaitą;
p) akustinė tarša, atsirandanti dėl jūrų 
eismo ar povandeninių įrenginių 
akustinio triukšmo, sumažinta iki 
minimumo siekiant išvengti neigiamo 
poveikio jūrų augalijai ir gyvūnijai, 
žmonių sveikatai ar teisėtam 
naudojimuisi jūra ir jos pakrante;
q) draudžiama nuolatinė ir (arba) 
tikslinga vandens storymės tarša bet 
kokiais skysčiais arba dujomis ir 
vandens storymės tarša kietosiomis 
medžiagomis, išskyrus tuos atvejus, kai 
remiantis tarptautinės teisės nuostatomis 
išduotas leidimas, ir jei atliktas 
išankstinis poveikio aplinkai vertinimas, 
vadovaujantis 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų 
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poveikio aplinkai vertinimo* ir 
atitinkamomis tarptautinėmis 
konvencijomis;
r) draudžiama nuolatinė ir (arba) 
tikslinga jūros dugno tarša bet kokiais 
skysčiais arba dujomis ir jūros dugno 
tarša kietomis medžiagomis, išskyrus 
tuos atvejus, kai remiantis tarptautinės 
teisės nuostatomis išduotas leidimas ir 
jei atliktas išankstinis poveikio aplinkai 
vertinimas, vadovaujantis Direktyva 
85/337/EEB ir atitinkamomis 
tarptautinėmis konvencijomis;
s) kiekviename regione jūrų zonų, 
kurios apsaugotos nuo galimos 
kenksmingos žmogaus veiklos, dydis ir 
šių zonų ekosistemų įvairovės mastas 
pakankami, kad būtų galima 
veiksmingai kurti regioninį ir pasaulinį 
saugomų jūrų zonų tinklą.
_____________

*OL L 175, 1985 7 5, p. 40. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2003/35/EB.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeičia 33 pakeitimą. Kalbant apie CO2 išgavimą iš jūros dugno, yra teisinio pagrindo 
pokyčių. Naujas tekstas atspindi 2006 m. pakeistą tarptautinę konvenciją (Londono 
protokolą), kad būtų leidžiama, gavus leidimą, išgauti CO2 iš jūros dugno (po juo esančio 
grunto).

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 95
I priedo ra punktas (naujas)

ra) nuolatinė (tikslinga) jūros vandens 
sluoksnio arba jūros dugno (po juo esančio 
grunto) taršas bet kokiais skysčiais arba 
dujomis ir tarša kietomis medžiagomis 
draudžiama, nebent leidimas suteiktas 
laikantis tarptautinės teisės ir iš anksto 
įvertinus poveikį pagal Tarybos direktyvą 
85/337/EEB ir atitinkamus tarptautinius
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susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sujungiami pranešimo s ir t punktai.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 96
III priedo 2 lentelės „ Užterštumas pavojingomis medžiagomis“ 3 įtrauka

- radionuklidų patekimas. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 90 pakeitimas. Minint radionuklidų patekimą šiame sąraše 
prieštaraujama 36 konstatuojamajai daliai, kurioje nurodyta, kad dėl radioaktyviųjų 
medžiagų naudojimo susidarančios spinduliuotės ir emisijos kontrolę reglamentuoja 
Euratomo sutartis, taigi tai nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 97
VI priedo 1 punktas

1) Poveikio kontrolė: valdymo priemonės, 
veikiančios leistiną žmogaus veiklos mastą.

1) Poveikio kontrolė: valdymo priemonės, 
veikiančios leistiną žmogaus veiklos mastą, 
įskaitant priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti, jog Europos subsidijomis nebūtų 
trukdoma siekti šios direktyvos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 8 straipsnio pakeitimas.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 98
IV priedo 4a punktas (naujas)

4a) priemonės jūrų taršos atsekamumui ir 
aptinkamumui gerinti.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 14 ir 16 straipsnių pakeitimai.


