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Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE392.093v02-00)
Marie-Noëlle Lienemann
lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai jūras vides politikas jomā (jūras stratēģijas pamatdirektīva)

Padomes kopējā nostāja (9388/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 34
2. apsvērums

(2) Ir skaidrs, ka spiediens uz dabiskajiem 
jūras resursiem ir pārāk liels un ka 
pieprasījums pēc jūras ekosistēmu 
pakalpojumiem bieži vien ir pārmērīgs, un 
Kopienai ir jāmazina ietekme uz jūras 
ūdeņiem.

(2) Ir skaidrs, ka spiediens uz dabiskajiem 
jūras resursiem ir pārāk liels un ka 
pieprasījums pēc jūras ekosistēmu 
pakalpojumiem, piemēram, atkritumu 
absorbcijas, ir pārmērīgs, un Kopienai ir 
jāmazina ietekme uz jūras ūdeņiem gan savā 
teritorijā, gan ārpus tās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 35
3. apsvērums

(3) Jūras vide ir vērtīgs mantojums, kas (3) Jūras vide ir vērtīgs mantojums, kas 
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attiecīgi jāsargā, jāsaglabā un, ja iespējams, 
jāatjauno, tiecoties uz galveno mērķi -
saglabāt bioloģisko daudzveidību un 
nodrošināt daudzveidīgus un dinamiskus 
okeānus un jūras, kas būtu drošas, tīras, 
veselīgas un produktīvas. Šajā ziņā šai 
direktīvai būtu jārada vides pīlāru jaunajai 
Eiropas Savienības jūrlietu politikai.

attiecīgi jāsargā, jāsaglabā un jāatjauno, 
tiecoties uz galveno mērķi – saglabāt 
bioloģisko daudzveidību un nodrošināt 
daudzveidīgus un dinamiskus okeānus un 
jūras, kas būtu drošas, tīras, veselīgas un 
produktīvas. Šajā ziņā šai direktīvai cita 
starpā būtu jāveicina vides apsvērumu 
iekļaušana visās attiecīgajās  politikas 
jomās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 36
7. apsvērums

(7) Piemērojot ekosistēmu pieeju cilvēku 
darbību vadībai, vienlaikus veicinot jūras 
preču un pakalpojumu ilgtspējīgu 
izmantošanu, prioritāte būtu jāpiešķir tam, 
lai Kopienas jūras videi nodrošinātu vai 
saglabātu labu vides stāvokli, turpinātu tās 
aizsargāšanu un saglabāšanu, kā arī novērstu 
stāvokļa pasliktināšanos nākotnē.

(7) Piemērojot ekosistēmu pieeju cilvēku 
darbību vadībai, prioritāte būtu jāpiešķir 
tam, lai Kopienas jūras videi nodrošinātu vai 
saglabātu labu vides stāvokli, turpinātu tās 
aizsargāšanu un saglabāšanu, kā arī novērstu 
stāvokļa pasliktināšanos nākotnē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 37
10. apsvērums

(10) Tādēļ katrai dalībvalstij, ņemot vērā 
būtiskas savu ūdeņu īpašības, būtu jāizstrādā 
savu jūras ūdeņu vides stratēģija, kurā būtu 
atspoguļota vispārējā perspektīva attiecīgajā 
jūras reģionā vai apakšreģionā. Jūras 
stratēģijām vajadzētu gūt lielākos 
panākumus, īstenojot laba vides stāvokļa 
sasniegšanai vai saglabāšanai izstrādātās 
pasākumu programmas. Tomēr nebūtu 
jāprasa, lai dalībvalstis veic konkrētus 
pasākumus, ja jūras vide nav būtiski 

(10) Tādēļ katrai dalībvalstij, ņemot vērā 
būtiskas savu ūdeņu īpašības, būtu jāizstrādā 
savu jūras ūdeņu vides stratēģija, kuras 
pamatā būtu kopīgs pamatprincipu kopums 
un kurā būtu atspoguļota vispārējā 
perspektīva attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā. Ar jūras vides stratēģiju 
palīdzību jāpanāk, lai tiktu izpildītas laba 
vides stāvokļa sasniegšanai izstrādātās 
pasākumu programmas. 
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apdraudēta vai ja izmaksas būtu 
nesamērīgas, ņemot vērā jūras videi radītus 
apdraudējumus – ja vien lēmums 
nepieņemt rīcību ir attiecīgi pamatots.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 38
10. apsvērums

(10) Tādēļ katrai dalībvalstij, ņemot vērā 
būtiskas savu ūdeņu īpašības, būtu jāizstrādā 
savu jūras ūdeņu vides stratēģija, kurā būtu 
atspoguļota vispārējā perspektīva attiecīgajā 
jūras reģionā vai apakšreģionā. Jūras 
stratēģijām vajadzētu gūt lielākos 
panākumus, īstenojot laba vides stāvokļa 
sasniegšanai vai saglabāšanai izstrādātās 
pasākumu programmas. Tomēr nebūtu 
jāprasa, lai dalībvalstis veic konkrētus 
pasākumus, ja jūras vide nav būtiski 
apdraudēta vai ja izmaksas būtu 
nesamērīgas, ņemot vērā jūras videi radītus 
apdraudējumus – ja vien lēmums 
nepieņemt rīcību ir attiecīgi pamatots.

(10) Tādēļ katrai dalībvalstij, ņemot vērā 
būtiskas savu ūdeņu īpašības, būtu jāizstrādā 
savu jūras ūdeņu vides stratēģija, kurā būtu 
atspoguļota vispārējā perspektīva attiecīgajā 
jūras reģionā vai apakšreģionā. Jūras 
stratēģijām vajadzētu gūt lielākos 
panākumus, īstenojot laba vides stāvokļa 
sasniegšanai vai saglabāšanai izstrādātās 
pasākumu programmas. 

Or. en

Pamatojums

Padomes jaunais teksts ir lieks. Pants par pasākumu programmām paredz izmaksu un 
ieguvumu analīzi un nodrošināt pasākumu rentabilitāti.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Grozījums Nr. 39
19. apsvērums

(19) Aizsargājamu jūras teritoriju, ko 
dalībvalstis varētu vēlēties noteikt 
pasākumu programmās, saglabāšanas 
mērķu, apsaimniekošanas pasākumu, kā arī 
monitoringa un novērtējuma darbību 

(19) Aizsargājamu jūras teritoriju 
saglabāšanas mērķu, apsaimniekošanas 
pasākumu, kā arī monitoringa un 
novērtējuma darbību iekļaušanas
nodrošināšanai jūras vides stratēģijās ir 
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integrācijas nodrošināšanai ir izšķiroša 
nozīme, lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus.

izšķiroša nozīme, lai sasniegtu šajā direktīvā 
izvirzītos mērķus. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 40
19.a apsvērums (jauns)

Jāņem vērā arī bioloģiskā daudzveidība un 
jūras pētījumu potenciāls saistībā ar 
dziļūdens vidi visattālākajos reģionos, kā 
arī  jāatbalsta zinātnisku pētījumu 
sagatavošana saskaņā ar specifiskām 
programmām, kas ļautu iegūt precīzāku 
informāciju par dziļūdens ekosistēmām.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 13.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 41
19.b apsvērums (jauns)

Lai efektīvi aizsargātu jūras vidi, 
dalībvalstīm ir jāizveido sistēmas un 
platformas, kas pieļauj jūras lietu 
starpnozaru izskatīšanu. Tādēļ jūras ūdeņu 
stāvokļa attīstīšana nav jāapsver tikai no 
vides aizsardzības viedokļa, bet tai ir 
jāapvieno dabas zinātne ar teritorijas 
ekonomisko, sociālo un administratīvo 
attīstību.

Or. en
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Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 14.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 42
20. apsvērums

(20) Tā kā saskaņā ar jūras stratēģijām 
veiktu pasākumu programmas būs efektīvas 
vienīgi tad, ja tās izstrādās, balstoties uz 
pamatotām atziņām par jūras vides stāvokli 
katrā konkrētajā teritorijā, un katras 
dalībvalsts gadījumā pēc iespējas pielāgos 
attiecīgo ūdeņu vajadzībām, turklāt ņemot 
vērā attiecīgā jūras reģiona vai apakšreģiona 
vispārējo perspektīvu, valstu līmenī būtu 
jāsagatavo atbilstīga sistēma informācijā 
pamatotas politikas veidošanai, kurā būtu 
paredzētas arī jūras ūdeņu pētniecības un 
monitoringa darbības. Kopienas līmenī 
atbalsts saistītai pētniecībai būtu pastāvīgi 
jāparedz pētniecības un attīstības politikā. Ar 
jūras ūdeņiem saistītu jautājumu ietveršana 
Septītajā pētniecības un attīstības 
pamatprogrammā ir svarīgs solis šajā 
virzienā.

(20) Tā kā saskaņā ar jūras stratēģijām 
veiktu pasākumu programmas būs efektīvas 
un maksimāli rentablas vienīgi tad, ja tās 
izstrādās, balstoties uz zinātniski pamatotām 
atziņām par jūras vides stāvokli katrā 
konkrētajā teritorijā, un katras dalībvalsts
gadījumā pēc iespējas pielāgos attiecīgo 
ūdeņu vajadzībām, turklāt ņemot vērā 
attiecīgā jūras reģiona vai apakšreģiona 
vispārējo perspektīvu, valstu līmenī būtu 
jāsagatavo atbilstīga sistēma informācijā 
pamatotas politikas veidošanai, kurā būtu 
paredzētas arī jūras ūdeņu pētniecības un 
monitoringa darbības. Kopienas līmenī 
atbalsts saistītai pētniecībai būtu pastāvīgi 
jāparedz pētniecības un attīstības politikā. Ar 
jūras ūdeņiem saistītu jautājumu ietveršana 
Septītajā pētniecības un attīstības 
pamatprogrammā ir svarīgs solis šajā 
virzienā.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 15.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 43
21. apsvērums

(21) Sagatavojot pasākumu programmas, 
dalībvalstīm visā jūras reģionā vai 
apakšreģionā vispirms būtu jāizanalizē savu 
jūras ūdeņu raksturīgās iezīmes, tiem radītās 

(21) Sagatavojot pasākumu programmas, 
dalībvalstīm visā jūras reģionā vai 
apakšreģionā vispirms būtu jāizanalizē savu 
jūras ūdeņu raksturīgās iezīmes un 
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slodzes un ietekmes uz tiem, nosakot 
galvenās slodzes un ietekmes, kas skar 
minētos ūdeņus, kā arī būtu jāizanalizē to 
izmantošana no ekonomiskā un sociālā 
viedokļa un jūras vides degradācijas radītās 
izmaksas. Par pamatu analīzei tās var 
izmantot novērtējumus, kas jau izstrādāti 
saistībā ar reģionālajām jūras konvencijām.

funkcijas, tiem radītās slodzes un ietekmes 
uz tiem, nosakot galvenās slodzes un 
ietekmes, kas skar minētos ūdeņus, kā arī 
būtu jāizanalizē to izmantošana no 
ekonomiskā un sociālā viedokļa un jūras 
vides degradācijas radītās izmaksas. Par 
pamatu analīzei tās var izmantot 
novērtējumus, kas jau izstrādāti saistībā ar 
reģionālajām jūras konvencijām.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 15.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 44
22. apsvērums

(22) Par pamatu ņemot tādas analīzes, 
dalībvalstīm būtu jānosaka elementu 
kopums, kas raksturo labu jūras ūdeņu 
stāvokli. Šo iemeslu dēļ būtu jāparedz 
noteikumus par kritēriju un metodoloģisku 
standartu izstrādi, lai nodrošinātu saskanību 
un ļautu dažādos jūras reģionos un 
apakšreģionos salīdzināt, cik labs vides 
stāvoklis ir panākts.

(22) Par pamatu ņemot tādas analīzes, 
dalībvalstīm būtu jānosaka elementu 
kopums, kas raksturo labu jūras ūdeņu 
stāvokli. Šo iemeslu dēļ būtu jāparedz 
noteikumi par kritēriju un metodoloģisku 
standartu izstrādi, lai nodrošinātu saskanību 
un ļautu dažādos jūras reģionos un 
apakšreģionos salīdzināt, cik labs vides 
stāvoklis ir panākts. Tie būtu jāizstrādā, 
iesaistot visas ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 45
25. apsvērums

(25) Ir atbilstīgi, ka dalībvalstis veic iepriekš 
minētos pasākumus, ņemot vērā to, ka tie ir 

(25) Ir atbilstīgi, ka dalībvalstis veic iepriekš 
minētos pasākumus, ņemot vērā to, ka tie ir 
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jāpiemēro ļoti precīzi. Lai rīcībām 
nodrošinātu kohēziju visā Kopienā, kā arī 
saistībā ar pasaules līmenī pieņemtām 
saistībām ir būtiski, ka dalībvalstis Komisijai 
paziņo par veiktajiem pasākumiem, lai 
Komisija varētu izvērtēt rīcības saskanību 
visā attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā un vajadzības gadījumā dot 
dalībvalstīm ieteikumus.

jāpiemēro ļoti precīzi. Lai rīcībām 
nodrošinātu kohēziju visā Kopienā, kā arī 
saistībā ar pasaules līmenī pieņemtām 
saistībām ir būtiski, ka dalībvalstis Komisijai 
paziņo par veiktajiem pasākumiem, lai 
Komisija varētu izvērtēt rīcības saskanību 
visā attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā un vajadzības gadījumā 
apstiprināt šādu rīcību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 46
29. apsvērums

(29) Tomēr uz atkāpēm, kas paredzētas 
īpašajiem gadījumiem, būtu jāattiecina 
Kopienas līmeņa kontrole. Tālab attiecībā uz 
pirmo īpašo gadījumu būtu atbilstīgi 
novērtēšanas gaitā pievērst pienācīgu 
uzmanību jebkādu veikto ad hoc pasākumu 
efektivitātei. Turklāt, ja dalībvalsts atsaucas 
uz rīcību, kas pieņemta ārkārtīgi svarīgu
kopējā labuma iemeslu dēļ, būtu 
jānodrošina, lai nekādas jūras vides 
pārmaiņas neizraisītu to, ka laba vides 
stāvokļa radīšana attiecīgajā jūras reģionā 
vai apakšreģionā, vai citu dalībvalstu jūras
ūdeņos uz visiem laikiem kļūst neiespējama 
vai apdraudēta. Komisijai būtu attiecīgi 
jākonsultē dalībvalstis, ja tā uzskata, ka 
paredzētie pasākumi nav pietiekami vai 
piemēroti, lai nodrošinātu rīcību saderību 
visā attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā.

(29) Tomēr uz atkāpēm, kas paredzētas 
īpašajiem gadījumiem, būtu jāattiecina 
Kopienas līmeņa kontrole. Tālab attiecībā uz 
pirmo īpašo gadījumu Komisijai pirms 
pasākumu programmas pieņemšanas būtu 
atbilstīgi novērtēšanas gaitā pievērst 
pienācīgu uzmanību jebkādu veikto ad hoc
pasākumu efektivitātei. Turklāt, ja 
dalībvalsts atsaucas uz rīcību, kas pieņemta 
īpaši svarīgu kopējā labuma iemeslu dēļ, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai nekādi jūras 
vides pārveidojumi vai izmaiņas neizraisītu 
to, ka laba vides stāvokļa radīšana attiecīgajā 
jūras reģionā vai apakšreģionā, vai citu 
dalībvalstu jūras ūdeņos uz visiem laikiem 
kļūst neiespējama vai apdraudēta. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 47
36. apsvērums
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(36) Pasākumus, ar ko reglamentē 
zivsaimniecības pārvaldību, vajadzētu
pieņemt tikai saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, kas izklāstīta 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. 
gada 20. decembris) par zivsaimniecības 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, pamatojoties uz 
zinātnes atzinumiem, un šī direktīva tādējādi 
neattiecas uz šādiem pasākumiem. 
Radioaktīvu materiālu izmantojuma 
izraisītas izplūdes un emisijas apjomus 
reglamentē EURATOM līguma 30. un 31. 
pants, un tādējādi šai direktīvai nebūtu uz 
tiem jāattiecas.

(36) Pasākumus, ar ko reglamentē 
zivsaimniecības pārvaldību, cita starpā var
pieņemt tikai saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, kas izklāstīta 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 
(2002. gada 20. decembris) par 
zivsaimniecības resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, pamatojoties uz 
zinātnes atzinumiem, un šī direktīva attiecas
arī uz šiem pasākumiem. Radioaktīvu 
materiālu izmantojuma izraisītas izplūdes un 
emisijas apjomus reglamentē EURATOM
līguma 30. un 31. pants, un tādējādi šai 
direktīvai nebūtu uz tiem jāattiecas.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts pirmā lasījuma grozījums Nr. 21.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 48
36. apsvērums

(36) Pasākumus, ar ko reglamentē 
zivsaimniecības pārvaldību, vajadzētu 
pieņemt tikai saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, kas izklāstīta 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. 
gada 20. decembris) par zivsaimniecības 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, pamatojoties uz 
zinātnes atzinumiem, un šī direktīva tādējādi 
neattiecas uz šādiem pasākumiem. 
Radioaktīvu materiālu izmantojuma 
izraisītas izplūdes un emisijas apjomus 
reglamentē EURATOM līguma 30. un 31. 
pants, un tādējādi šai direktīvai nebūtu uz 
tiem jāattiecas.

(36) Pasākumus, ar ko reglamentē 
zivsaimniecības pārvaldību, vajadzētu 
pieņemt tikai saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, kas izklāstīta 
Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. 
gada 20. decembris) par zivsaimniecības 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, pamatojoties uz 
zinātnes atzinumiem, un šī direktīva tādējādi 
neattiecas uz šādiem pasākumiem. 
Radioaktīvu materiālu izmantojuma 
izraisītas izplūdes un emisijas apjomus 
reglamentē EURATOM līgums, un tādējādi 
šī direktīva uz tiem neattiecas.

Or. fr
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Pamatojums

Atsauce vienīgi uz Euratom līguma 30. un 31. pantu, lai attaisnotu „radioaktīvu materiālu 
izmantojuma izraisītas izplūdes un emisijas” noteikumu izslēgšanu no šīs direktīvas jomas, 
nesniedz vispiemērotāko juridisko pamatu.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 49
37. apsvērums

(37) Kopējās zivsaimniecības politikā būtu 
jāņem vērā zvejas ietekme uz vidi un šīs 
direktīvas mērķi.

(37) Kopējās zivsaimniecības politikā, 
tostarp gaidāmajā reformā, būtu jāņem vērā 
zvejas ietekme uz vidi un šīs direktīvas 
mērķi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 50
39. apsvērums

(39) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus 
- proti, aizsargāt un saglabāt jūras vidi, 
novērst tās stāvokļa pasliktināšanos un, ja 
iespējams, atjaunot to apgabalos, kur tā ir 
negatīvi ietekmēta - nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
minētās direktīvas mēroga vai iedarbības dēļ 
šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas 
līmenī, Kopiena var veikt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(39) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus 
– proti, aizsargāt un saglabāt jūras vidi, 
nepieļaut tās stāvokļa pasliktināšanos un
atjaunot to apgabalos, kur tā ir negatīvi 
ietekmēta – nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās 
direktīvas mēroga vai iedarbības dēļ šos 
mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, 
Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar 
Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 51
1. panta 1. punkts

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
aizsargātu un saglabātu jūras vidi, novērstu
tās stāvokļa pasliktināšanos un, ja 
iespējams, atjaunotu to apgabalos, kur tā ir
negatīvi ietekmēta.

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
aizsargātu un atveseļotu jūras vidi, 
nepieļautu tās stāvokļa pasliktināšanos un
atjaunotu jūras bioloģiskās dažādības un 
jūras ekosistēmu funkcijas, procesus un 
struktūru apgabalos, kur jūras videi ir
nodarīts kaitējums.

Tāpēc izstrādā un īsteno jūras stratēģijas, lai, 
vēlākais, līdz 2021. gadam jūras vidē 
sasniegtu vai saglabātu labu vides stāvokli.

Saskaņā ar šo regulējumu dalībvalstis ne 
vēlāk kā 2017. gadā panāk labu jūras vides 
stāvokli. Tāpēc izstrādā un īsteno jūras 
stratēģijas, paredzot pasākumus ar mērķi:
a) novērst jūras vides piesārņojumu un to 
pakāpeniski izskaust, lai nepieļautu būtisku 
ietekmi un risku, kas varētu kaitēt jūras 
bioloģiskajai daudzveidībai, jūras 
ekosistēmām, cilvēku veselībai vai 
likumīgai jūras izmantošanai;
b) ierobežot cilvēka darbības jūras vidē līdz 
ilgtspējīgam līmenim tā, lai tās 
neapdraudētu ne nākamo paaudžu 
darbības iespējas, ne jūras ekosistēmas 
spēju reaģēt uz dabas un cilvēku radītām 
pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas EP pirmajā lasījumā pieņemtajā grozījumā Nr. 85.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 52
1. panta 2. punkts

2. Ar jūras stratēģijām piemēros ekosistēmu 
pieeju cilvēku darbību vadībai, vienlaikus 
ļaujot ilgtspējīgi izmantot jūras preces un 
pakalpojumus.

2. Ar jūras stratēģijām piemēros ekosistēmu 
pieeju cilvēku darbību vadībai.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas EP pirmajā lasījumā pieņemtajā grozījumā Nr. 85.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 53
2. panta 1. punkts

1. Šo direktīvu piemēro visiem jūras 
ūdeņiem, kā definēts 3. panta 1. punktā.

1. Šo direktīvu piemēro visiem jūras 
ūdeņiem, kā noteikts 3. panta 1. punktā, un
ņem vērā vajadzību nodrošināt asociēto 
valstu un kandidātvalstu jūras vides 
kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Negatīvai ietekmei uz jūras vidi nav starptautisku robežu vai jurisdikciju. Tādēļ ir īpaši 
svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību starp visām iesaistītajām valstīm.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 54
2. panta 2. punkts

2. Šo direktīvu nepiemēro darbībām, kas 
veiktas tikai aizsardzības vai valsts drošības 
dēļ. Dalībvalstis tomēr cenšas nodrošināt, 
lai šādas darbības veiktu – ciktāl tas ir 
saprātīgi un praktiski iespējams – atbilstīgi 
šīs direktīvas mērķiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Padomes jaunais teksts izslēdz no šīs direktīvas jomas pasākumus, kas saistīti ar aizsardzību 
vai valsts drošību. Šie pasākumi paredz tādu pašu ietekmes risku uz jūras vidi, un tādēļ uz 
tiem jāattiecina šī direktīva.
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Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 55
3. panta 1. punkts

1) "jūras ūdeņi" ir ūdeņi, jūras dibens un 
dzīles, kas atrodas jūras virzienā no bāzes 
līnijas, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu 
platumu, un sniedzas līdz vistālākajam 
punktam apgabalā, kurā dalībvalstij ir 
jurisdikcija un/vai kurā tā to īsteno, saskaņā 
ar UNCLOS, izņemot Līguma II pielikumā 
minētajām valstīm un teritorijām piegulošos 
ūdeņus un Francijas aizjūras departamentus 
un teritoriālās kopienas. Jūras ūdeņi, kas 
atrodas jūras virzienā no bāzes līnijas, uz 
ko attiecas Direktīva 2000/60/EK, ir ietverti 
tikai tiktāl, ciktāl uz tiem attiecas būtiski 
jūras vides aizsardzības elementi, kas nav 
Direktīvas 2000/60/EK darbības jomā;

1) "jūras ūdeņi" ir ūdeņi, jūras dibens un 
dzīles, kas atrodas jūras virzienā no bāzes 
līnijas, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu 
platumu, un sniedzas līdz vistālākajam 
punktam apgabalā, kurā dalībvalstij ir 
jurisdikcija un/vai kurā tā to īsteno, saskaņā 
ar UNCLOS, izņemot Līguma II pielikumā 
minētajām valstīm un teritorijām piegulošos 
ūdeņus un Francijas aizjūras departamentus 
un teritoriālās kopienas. Saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK arī piekrastes ūdeņi 
krasta virzienā no bāzes līnijas ir ietverti 
tiktāl, cik uz noteiktiem jūras vides 
ekoloģiskā stāvokļa aspektiem jau attiecas 
šī direktīva.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 56
3. panta 1. punkts

1) "jūras ūdeņi" ir ūdeņi, jūras dibens un 
dzīles, kas atrodas jūras virzienā no bāzes 
līnijas, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu 
platumu, un sniedzas līdz vistālākajam 
punktam apgabalā, kurā dalībvalstij ir 
jurisdikcija un/vai kurā tā to īsteno, saskaņā 
ar UNCLOS, izņemot Līguma II pielikumā 
minētajām valstīm un teritorijām piegulošos 
ūdeņus un Francijas aizjūras departamentus 
un teritoriālās kopienas. Jūras ūdeņi, kas 
atrodas jūras virzienā no bāzes līnijas, uz ko 
attiecas Direktīva 2000/60/EK, ir ietverti 
tikai tiktāl, ciktāl uz tiem attiecas būtiski 
jūras vides aizsardzības elementi, kas nav 
Direktīvas 2000/60/EK darbības jomā;

1) „jūras ūdeņi” ir: 

a) ūdeņi, jūras dibens un dzīles, kas atrodas 
jūras virzienā no bāzes līnijas, no kuras mēra 
teritoriālo ūdeņu platumu, un sniedzas līdz 
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vistālākajam punktam apgabalā, kurā 
dalībvalstij ir jurisdikcija un/vai kurā tā to 
īsteno, saskaņā ar UNCLOS, izņemot 
Līguma II pielikumā minētajām valstīm un 
teritorijām piegulošos ūdeņus un Francijas 
aizjūras departamentus un teritoriālās 
kopienas. un
b) visi paisuma un bēguma ūdeņi, kuri 
atrodas dalībvalsts iekšienē vai to apskalo 
un kuri atrodas krasta virzienā no bāzes 
līnijas, no kuras tiek mērīts teritoriālo 
ūdeņu attālums, un jebkāda zeme vai jūras 
gultne, ko perodiski vai nepārtraukti klāj 
šie ūdeņi;
Jūras ūdeņi, kas atrodas jūras virzienā no 
bāzes līnijas, uz ko attiecas Direktīva 
2000/60/EK, ir ietverti tikai tiktāl, ciktāl uz 
tiem attiecas būtiski jūras vides aizsardzības 
elementi, kas nav Direktīvas 2000/60/EK 
darbības jomā;

Or. fr

Pamatojums

Lingvistiska rakstura kļūda 5. grozījumā par ūdeņiem „krasta virzienā no bāzes līnijas”. Ar 
šo aizstāj grozījumu Nr. 5.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 57
3. panta 4. punkts

4) "vides stāvoklis" ir vispārējais vides 
stāvoklis attiecīgā apgabala jūras ūdeņos, 
ņemot vērā jūras ekosistēmu struktūru, 
funkcijas un tajās notiekošos procesus, 
dabiskos fiziogrāfiskos, ģeogrāfiskos un 
klimata faktorus, kā arī fizikālos un 
ķīmiskos apstākļus, tostarp cilvēku darbību 
izraisītos apstākļus;

„vides stāvoklis” ir vispārējais vides 
stāvoklis attiecīgā apgabala jūras ūdeņos, 
ņemot vērā jūras ekosistēmu struktūru, 
funkcijas un tajās notiekošos procesus, 
dabiskos akustiskos, bioloģiskos,
fiziogrāfiskos, ģeogrāfiskos, ģeoloģiskos un 
klimata faktorus, kā arī fizikālos un 
ķīmiskos apstākļus, tostarp cilvēku darbību 
izraisītos apstākļus neatkarīgi no tā, vai 
šādas darbības notiek attiecīgajos jūras 
ūdeņos vai ārpus tiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 58
3. panta 5. punkts

5) "labs vides stāvoklis" ir jūras ūdeņu vides 
stāvoklis, kurā nodrošināti ekoloģiski 
daudzveidīgi un dinamiski okeāni un jūras, 
kas ir tīras, veselīgas un produktīvas sev 
raksturīgos apstākļos, un kurā jūras vidi 
izmanto ilgtspējīgi, tādējādi saglabājot 
izmantošanas un darbību potenciālu 
pašreizējām un turpmākajām paaudzēm, 
proti:

5) „labs vides stāvoklis” ir jūras ūdeņu vides 
stāvoklis, kurā nodrošināti ekoloģiski 
daudzveidīgi un dinamiski okeāni un jūras, 
kas ir tīras, veselīgas un produktīvas sev 
raksturīgos apstākļos, un kurā jūras vidi 
izmanto ilgtspējīgi, tādējādi saglabājot 
izmantošanas un darbību potenciālu 
pašreizējām un turpmākajām paaudzēm, 
proti:

a) jūras ekosistēmu struktūra, funkcijas un 
tajās notiekošie procesi kopā ar saistītajiem 
fiziogrāfiskajiem, ģeogrāfiskajiem un 
klimatiskajiem faktoriem ļauj šīm 
ekosistēmām pilnībā darboties un saglabāt 
stabilitāti. Jūras sugas un dzīvotnes ir 
aizsargātas, cilvēku radītā bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās ir novērsta, un 
dažādi bioloģiskie komponenti darbojas 
līdzsvarā;

a) jūras ekosistēmas veidojošā struktūra, 
funkcijas un tajās notiekošie procesi kopā ar 
saistītajiem fiziogrāfiskajiem, 
ģeogrāfiskajiem, ģeoloģiskajiem un 
klimatiskajiem faktoriem ļauj šīm 
ekosistēmām darboties dabā pastāvošā 
pašsaglabājošā veidā un saglabāt dabisku
pretošanās spēju plašākām vides 
pārmaiņām. Jūras sugas un dzīvotnes ir 
aizsargātas, netiek pieļauta to stāvokļa 
pasliktināšanās, un, ja iespējams, tiek 
atjaunota to struktūra, funkcijas un 
procesi; cilvēku radītā bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās ir novērsta, un 
dažādi bioloģiskie komponenti darbojas 
līdzsvarā;

b) ekosistēmu hidromorfoloģiskās, fizikālās 
un ķīmiskās īpašības, tostarp cilvēku darbību 
izraisītās īpašības attiecīgajā apgabalā, 
atbalsta ekosistēmas, kā minēts iepriekš. 
Vielu vai enerģijas antropogēna ieplūde
jūras vidē neizraisa piesārņojuma sekas.

b) ekosistēmu hidromorfoloģiskās, fizikālās 
un ķīmiskās īpašības, tostarp cilvēku darbību 
izraisītās īpašības attiecīgajā apgabalā, 
atbalsta ekosistēmas, kā minēts iepriekš. 
Vielu vai enerģijas, tostarp trokšņa,
antropogēna nonākšana jūras vidē tiek 
pastāvīgi ierobežota, lai nodrošinātu, ka 
ietekme vai pastāvošais risks attiecībā uz 
jūras bioloģisko dažādību un jūras 
ekosistēmām, cilvēka veselību vai jūras 
likumīgu izmantošanu ir ierobežots līdz 
minimumam un ka šādas ieplūdes neizraisa 
piesārņojuma sekas.



AM\684917LV.doc 15/42 PE394.048v02-00

LV

ba) visas cilvēka darbības attiecīgajā 
apgabalā un ārpus tā notiek tādā veidā, lai 
to kopējā ietekme uz jūras ekosistēmām 
būtu savienojama ar labu vides stāvokli. 
Cilvēku darbības jūras vidē notiek tā, lai 
nepārsniegtu ilgtspējīguma līmeni 
novērtējumam pakļautajā ģeogrāfiskajā 
apvidū. Tiek saglabāts potenciāls, kas 
nākamajām paaudzēm ir nepieciešams 
jūras vides izmantošanai un darbībai tajā; 
un
bb) tiek ievēroti visi I pielikumā uzskaitītie 
nosacījumi;

Labu vides stāvokli nosaka jūras reģiona vai 
apakšreģiona līmenī, kā minēts 4. pantā, 
pamatojoties uz I pielikumā norādītajiem 
vispārējiem kvalitatīvajiem 
raksturlielumiem. Piemēro adaptīvu 
pārvaldību, pamatojoties uz ekosistēmu 
pieeju, lai virzītos pretī labam vides
stāvoklim;

Labu vides stāvokli nosaka jūras reģiona vai 
apakšreģiona līmenī, kā minēts 4. pantā. 
Piemēro adaptīvu pārvaldību, pamatojoties 
uz ekosistēmu pieeju, ar mērķi panākt labu 
vides stāvokli.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma jaunā versija ir ievērojami tuvāka Padomes tekstam, un visi pievienojumi ir 
nepieciešami, lai uzlabotu tekstu no valodas viedokļa. Ar šo aizstāj grozījumu Nr. 7.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 59
3. panta 6. punkts

6) "kritēriji" ir īpašas tehniskas iezīmes, kas 
ir cieši saistītas ar vispārējiem 
kvalitatīvajiem raksturlielumiem;

6) „kritēriji” ir ietverti I pielikumā 
uzskaitīto nosacījumu sarakstā un ir īpašas 
tehniskas iezīmes, kas ir cieši saistītas ar 
vispārējiem kvalitatīvajiem 
raksturlielumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 60
3. panta 8. punkts
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8) "piesārņojums" ir cilvēku darbības 
rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs 
piesārņojums ar vielām vai enerģiju, tostarp 
cilvēka radītu zemūdens troksni jūrā, kas 
nonāk jūras vidē un kam ir vai var būt
kaitīga ietekme, piemēram, kas var kaitēt 
dzīvajiem resursiem un jūras ekosistēmām, 
apdraudēt cilvēku veselību, traucēt 
jūrniecības darbību, tostarp zvejniecību, 
tūrismu un izklaidi un citus likumīgus jūras 
izmantošanas veidus, radīt jūras ūdens 
izmantojuma kvalitātes zudumu un 
rekreatīvās vērtības mazināšanos, vai vispār 
traucējumu jūras preču un pakalpojumu 
ilgtspējīgā izmantošanā;

8) „piesārņojums” ir cilvēku darbības 
rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs jūras
piesārņojums ar vielām, enerģiju vai troksni, 
kas nonāk jūras vidē un kam ir vai var būt
kaitīga ietekme, piemēram, kas var kaitēt 
jūras bioloģiskajai daudzveidībai un jūras 
ekosistēmām, apdraudēt cilvēku veselību, 
traucēt jūrniecības darbību, tostarp 
zvejniecību, tūrismu un izklaidi un citus 
likumīgus jūras izmantošanas veidus, radīt 
jūras ūdens izmantojuma kvalitātes zudumu 
un rekreatīvās vērtības mazināšanos, vai 
vispār traucējumu jūras preču un 
pakalpojumu ilgtspējīgā izmantošanā;

Or. en

Pamatojums

Atjauno EP pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 27.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 61
3. panta 9. punkts

9) "konkrēts apgabals" ir tāds apgabals 
dalībvalsts jūras ūdeņos, kurā sakarā ar 14. 
pantā uzskaitītajiem iemesliem mērķus 
vides jomā nevar sasniegt ar attiecīgās 
dalībvalsts veiktiem pasākumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts nodrošināt atbilsmi noteikumiem 14. pantā par izņēmumiem. 
Parlaments pirmajā lasījumā svītroja atsauci uz īpašām teritorijām, jo tas varētu radīt 
pārpratumus, it īpaši attiecībā uz „aizsargājamām teritorijām”.



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

LV

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 62
3. panta 9.a punkts (jauns)

9.a „aizsargājamās jūras teritorijas” ir 
teritorijas, kurās ir ierobežotas vai 
aizliegtas darbības, kas pēc definīcijas 
izdara būtisku spiedienu un/vai ievērojami 
ietekmē jūras vidi. Jūras vides stratēģijas 
sagatavošanas posmā dalībvalstis nosaka 
aizsargājamās jūras teritorijas, un tās 
ietilpst jūras teritoriālās plānošanas 
sistēmā, kas ir saskaņota Kopienas, 
reģionālā un apakšreģionālā līmenī un 
atbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām.

Or. en

Pamatojums

Dažas no minētajām darbībām jūras teritorijās notiek jau ļoti ilgu laiku. Piemēram, šādās 
teritorijās var būt nepieciešama bagarēšana, lai saglabātu kuģošanai drošu dziļumu.   Pretējā 
gadījumā droša kuģošana var tikt apdraudēta. Iespējami kuģu negadījumi var izraisīt vēl 
plašāku kaitējumu videi. Daļēji atkārtoti iesniegts pirmā lasījuma grozījums Nr. 27.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 63
5. panta 1. un 2. punkta ievaddaļa

1. Katra dalībvalsts attiecībā uz katru 
attiecīgo jūras reģionu vai apakšreģionu 
izstrādā jūras stratēģiju par saviem jūras 
ūdeņiem atbilstīgi 2. punkta a) un b) 
apakšpunktā paredzētajam rīcības plānam.

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

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka katrā jūras reģionā vai apakšreģionā
pasākumi, kas vajadzīgi šīs direktīvas 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši a) un b) 
apakšpunktā minētie dažādie jūras 
stratēģiju elementi, ir koordinēti šādi:

2. Dalībvalstis, kurām ir kopēji jūras 
reģioni, nodrošina to, lai katra reģiona vai 
apakšreģiona ūdeņiem, kuri ir to 
suverenitātē vai jurisdikcijā, tiktu izveidota 
viena kopēja jūras vides stratēģija. Katra 
dalībvalsts katrā attiecīgajā jūras vides 
reģionā izstrādā jūras vides stratēģiju 
saviem jūras ūdeņiem Eiropā atbilstīgi 
šādam rīcības plānam:
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Or. fr

Pamatojums

Jauns 63. pants aizstāj 10. un 11. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 64
5. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka katrā jūras reģionā vai apakšreģionā 
pasākumi, kas vajadzīgi šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši a) un b) apakšpunktā 
minētie dažādie jūras stratēģiju elementi, ir 
koordinēti šādi:

2. Dalībvalstis ar spēkā esošo jūras 
reģionālo konvenciju atbalstu sadarbojas, 
lai nodrošinātu, ka katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā pasākumi, kas vajadzīgi šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanai, jo īpaši a) un 
b) apakšpunktā minētie dažādie jūras 
stratēģiju elementi, ir koordinēti šādi:

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 65
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Noteikumi 5. panta 2. punkta  a) un 
b) apakšpunktā nekavē dalībvalstis uzturēt 
vai ieviest stingrākus vides aizsardzības 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāsaglabā tiesības ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 66
5. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Dalībvalstīm, kam ir robeža ar vienu un to 3. Dalībvalstīm, kam ir robeža ar vienu un to 
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pašu jūras reģionu vai apakšreģionu, uz kuru 
attiecas šī direktīva, ja jūras stāvoklis ir tik 
kritisks, ka vajadzīga steidzama rīcība, būtu 
jācenšas vienoties par tādu rīcības plānu
saskaņā ar 1. punktu, kurā paredzēta 
pasākumu programmu drīzāka stāšanās
spēkā. Šādos gadījumos:

pašu jūras reģionu vai apakšreģionu, uz kuru 
attiecas šī direktīva, ja jūras stāvoklis ir tik 
kritisks, ka vajadzīga steidzama rīcība, 
saskaņā ar 1. punktu būtu jāizstrādā tāds
rīcības plāns, kurš paredzētu pasākumu 
programmu drīzāku stāšanos spēkā. Šādos 
gadījumos:

Or. sv

Pamatojums

Padomes kopējās nostājas 5. panta 3. punkta formulējums nav nekādā veidā saistošs 
dalībvalstīm. Lai panāktu reālu integrāciju starp dažādām nozarēm, atbilstīgi Zaļajai 
grāmatai „Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku” ir vajadzīgs saistošāks formulējums.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 67
5. panta 3. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) Baltijas jūras reģions varētu būt 
izmēģinājuma teritorija jūras vides 
stratēģijas īstenošanai. Gaidāmais 
Helsinku konvencijas (HELCOM) Baltijas 
jūras rīcības plāns varētu būt lietderīgs 
līdzeklis, lai izmantotu Baltijas jūru kā 
izmēģinājuma teritoriju jūras vides 
stratēģijas īstenošanai.
Šā reģiona dalībvalstis saskaņā ar 
13. pantu ne vēlāk kā līdz 2010. gadam 
izstrādā kopīgu pasākumu programmu 
Baltijas jūras reģionam, lai tajā panāktu 
labu jūras vides stāvokli.

Or. en

Pamatojums

Ir labi zināms, ka Baltijas jūras vides stāvoklis prasa steidzamu rīcību. Astoņas no deviņām 
Baltijas jūras valstīm ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Līdz ar to Baltijas jūras reģions 
varētu būt piemērota izmēģinājuma teritorija jūras stratēģijas īstenošanai.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 68
5. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis izstrādā un īsteno visus 2. 
punkta a) un b) apakšpunktā minētos jūras 
stratēģiju elementus, tomēr to veicot, tām 
nav jāveic īpaši pasākumi, ja nav būtisku 
apdraudējumu jūras videi vai ja izmaksas 
būtu nesamērīgas, ņemot vērā jūras videi 
radītos apdraudējumus.

svītrots

Ja dēļ kāda no šiem iemesliem dalībvalsts 
neveic nekādus pasākumus, tā sniedz 
Komisijai sava lēmuma pamatošanai 
vajadzīgos pierādījumus.

Or. fr

Pamatojums

Tiek svītrots Padomes jaunais teksts, kas paredz gadījumus, kuros netiek veikti nekādi 
pasākumi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 69
5. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis izstrādā un īsteno visus 2. 
punkta a) un b) apakšpunktā minētos jūras 
stratēģiju elementus, tomēr to veicot, tām 
nav jāveic īpaši pasākumi, ja nav būtisku 
apdraudējumu jūras videi vai ja izmaksas 
būtu nesamērīgas, ņemot vērā jūras videi 
radītos apdraudējumus.

4. Dalībvalstis izstrādā un īsteno visus 2. 
punkta a) un b) apakšpunktā minētos jūras 
stratēģiju elementus.

Ja dēļ kāda no šiem iemesliem dalībvalsts 
neveic nekādus pasākumus, tā sniedz 
Komisijai sava lēmuma pamatošanai 
vajadzīgos pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Padomes jaunais teksts ir lieks. Pants par pasākumu programmām paredz izmaksu un 
ieguvumu analīzi un nodrošināt pasākumu rentabilitāti.
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Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 70
5. panta 4. punkta 2.a daļa (jauna)

Ja tehnisku, ekonomisku vai administratīvu 
iemeslu dēļ visus 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētos jūras stratēģiju 
elementus nav iespējams īstenot, ievērojot 
2. punktā paredzēto rīcības plānu, 
pasākumu īstenošanu var atlikt, bet ne 
ilgāk kā uz 4 gadiem.

Or. sv

Pamatojums

Ja vēlas kādam reģionam nodrošināt iespēju atlikt pasākumu īstenošanu, Direktīvā ir
jāiekļauj Ūdens pamatdirektīvai atbilstīgi noteikumi, t. i., noteikumi, kas nodrošina, ka 
zināmos apstākļos 5. pantā paredzēto pasākumu īstenošanu var atlikt līdz Komisijas 
priekšlikumā norādītajam laikam, tostarp arī tehnisku, ekonomisku un administratīvu iemeslu 
dēļ.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 71
8. panta 1. punkta ievaddaļa un a) un b) apakšpunkts

1. Dalībvalstis veic sākotnējo novērtējumu 
par to jūras ūdeņiem, ņemot vērā esošos 
datus, ja tādi ir pieejami, un novērtējumā 
ietverot:

1. Katram jūras reģionam dalībvalstis veic 
sākotnējo novērtējumu par to jūras ūdeņiem, 
ņemot vērā esošos datus, ja tādi ir pieejami, 
un novērtējumā ietverot:

a) šo ūdeņu būtisko raksturīgo iezīmju un 
faktiskā vides stāvokļa analīzi, pamatojoties 
uz elementu indikatīvajiem sarakstiem, kas 
sniegti III pielikuma 1. tabulā, un aptverot 
fizikālās un ķīmiskās īpašības, dzīvotņu 
veidus, bioloģiskās īpašības un 
hidromorfoloģiju;

a) šo ūdeņu būtisko raksturīgo iezīmju, 
funkciju un faktiskā vides stāvokļa analīzi, 
pamatojoties uz elementu indikatīvajiem 
sarakstiem, kas sniegti III pielikuma 
1. tabulā, un aptverot fizikālās un ķīmiskās 
īpašības, dzīvotņu veidus, bioloģiskās 
īpašības un hidromorfoloģiju;

b) analīzi par to, kādas ir galvenās slodzes 
un ietekmes, tostarp cilvēku darbība, kas 
iespaido šo ūdeņu raksturīgās iezīmes un
vides stāvokli, pamatojoties uz elementu 
indikatīvajiem sarakstiem, kas sniegti 

b) analīzi par to, kādas ir galvenās slodzes 
un ietekmes, tostarp cilvēku darbība, kas 
iespaido šo ūdeņu vides stāvokli, kura 
veikta,
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III pielikuma 2. tabulā, un aptverot dažādu 
slodžu kvalitatīvas un kvantitatīvas 
kombinācijas, kā arī iespējamās tendences;

i) pamatojoties uz elementu indikatīvajiem 
sarakstiem, kas sniegti III pielikuma 
2. tabulā, un aptverot dažādu slodžu 
kvalitatīvas un kvantitatīvas kombinācijas, 
kā arī iespējamās tendences,

ii) ietverot kumulatīvu un sinerģisku 
ietekmi un
iii) ņemot vērā attiecīgos novērtējumus, kas 
sagatavoti saskaņā ar spēkā esošiem ES 
tiesību aktiem;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina kritērijus, pēc kuriem dalībvalstis novērtē savu jūras ūdeņu 
stāvokli.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 72
8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) šo ūdeņu būtisko raksturīgo iezīmju un 
faktiskā vides stāvokļa analīzi, pamatojoties 
uz elementu indikatīvajiem sarakstiem, kas 
sniegti III pielikuma 1. tabulā, un aptverot 
fizikālās un ķīmiskās īpašības, dzīvotņu 
veidus, bioloģiskās īpašības un 
hidromorfoloģiju;

a) šo ūdeņu būtisko raksturīgo iezīmju, 
funkciju un faktiskā vides stāvokļa analīzi, 
pamatojoties uz elementu indikatīvajiem 
sarakstiem, kas sniegti III pielikuma 
1. tabulā, un aptverot fizikālās un ķīmiskās 
īpašības, dzīvotņu veidus, bioloģiskās 
īpašības un hidromorfoloģiju;

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 48.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 73
8. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētajos analīzes 
procesos ņem vērā ar piekrastes, pārejas un 
teritoriālajiem ūdeņiem saistītus elementus 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 
attiecīgajiem noteikumiem. Lai nodrošinātu 
jūras vides stāvokļa visaptverošu 
novērtējumu, ņem vērā vai izmanto par 
pamatu arī citus attiecīgus novērtējumus, 
piemēram, reģionālo jūras konvenciju 
kontekstā kopīgi izstrādātos novērtējumus.

2. Šā panta 1. punktā minētajos analīzes 
procesos ņem vērā ar piekrastes, pārejas un 
teritoriālajiem ūdeņiem saistītus elementus 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 
attiecīgajiem noteikumiem, kā arī atbilstīgi 
attiecīgajiem noteikumiem, kas paredzēti 
Padomes 1991. gada 21. maija 
Direktīvā 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 15. februāra 
Direktīvā 2006/7/EK par peldvietu ūdens 
kvalitātes pārvaldību un ierosinātajā 
direktīvā par vides kvalitātes standartiem 
ūdens resursu politikas jomā. Lai 
nodrošinātu jūras vides stāvokļa 
visaptverošu novērtējumu, ņem vērā vai 
izmanto par pamatu arī citus attiecīgus 
novērtējumus, piemēram, reģionālo jūras 
konvenciju kontekstā kopīgi izstrādātos 
novērtējumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas III pielikumā raksturoto elementu novērtējums laba vides stāvokļa noteikšanai un 
šā panta 1. punktā minētā analīze ir jāveic, pamatojoties uz spēkā esošajiem un nākamajiem 
tiesību aktiem un tos papildinot, lai novērstu dubultu darbu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 74
8. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Sākotnējo novērtējumu rezultātā 
iegūtajiem datiem un informācijai ir jābūt 
pieejamiem Eiropas Vides aģentūrai, kā arī 
attiecīgajām reģionālajām jūras lietu un 
zivsaimniecības organizācijām un 
konvenciju organizācijām ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc attiecīgā novērtējuma 
pabeigšanas, lai šos datus un informāciju 
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izmantotu jūras vides novērtējumiem visas 
Eiropas mērogā, jo īpaši pārskatam par 
jūras vides stāvokli Kopienā saskaņā ar 
20. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vides aģentūrai ir jāsaņem jebkura būtiska informācija, lai pilnveidotu centrālo 
datubāzi un lai šo informāciju izmantotu visas Eiropas mēroga pārskata ziņojumos par 
stāvokli Eiropas jūrās.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 75
11. panta 1. punkta 2. daļa

Monitoringa programmas balstās uz 
attiecīgiem novērtējuma un monitoringa 
noteikumiem, kas paredzēti Kopienas tiesību 
aktos vai starptautiskos nolīgumos, un ir ar 
šiem noteikumiem savietojamas.

Monitoringa programmas ir atbilstīgas jūras 
reģioniem vai apakšreģioniem un balstās uz 
attiecīgiem novērtējuma un monitoringa 
noteikumiem, kas paredzēti Kopienas tiesību 
aktos, jo īpaši Direktīvā 79/409/EEK1 un 
Direktīvā 92/43/EEK2, vai starptautiskos 
nolīgumos, un ir ar šiem noteikumiem 
savietojamas, vai arī pamatojas uz Kopienas 
iniciatīvām telpisko datu infrastruktūras un 
GMES (vides un drošības globālā 
monitoringa) jomā, sevišķi attiecībā uz 
jūras dienestiem, tiktāl, cik nepieciešams, 
lai šādas prasības būtu atbilstīgas 
dalībvalstu jūras ūdeņiem attiecīgajā jūras 
reģionā.
__________
1 Padomes Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību.
2 Padomes Direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Precīzi formulētai norādei uz ES dabas vides aizsardzības politikas vides principiem ir 
jāveicina šo principu piemērošana, un šāda norāde nodrošina saskaņotību ar plašāku ES 
vides politikas darbības virzienu.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 76
11. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis pieņem pasākumus un 
programmas jūras piesārņojuma 
izsekojamībai un iespējami precīzākai 
noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizseko un precīzi jānosaka gan uz sauszemes, gan jūras ūdeņos esošie jūras piesārņojuma 
avoti, lai ar valsts vai ES mēroga pasākumu palīdzību nodrošinātu to piesārņojošās darbības 
apturēšanu. Citā redakcijā atkārtoti iesniegts pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 59.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 77
11. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Šo monitoringa programmu izpildes 
rezultātā iegūtajiem datiem un informācijai 
ir jābūt pieejamiem Eiropas Vides 
aģentūrai, kā arī attiecīgajām reģionālajām 
jūras lietu un zivsaimniecības 
organizācijām un konvenciju 
organizācijām ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šo programmu izpildes, lai šos datus un 
informāciju izmantotu jūras vides 
novērtējumiem visas Eiropas mērogā, jo 
īpaši pārskatam par jūras vides stāvokli 
Kopienā saskaņā ar 20. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vides aģentūrai ir jāsaņem jebkura būtiska informācija, lai pilnveidotu centrālo 
datubāzi un lai šo informāciju izmantotu visas Eiropas mēroga pārskata ziņojumos par 
stāvokli Eiropas jūrās.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 78
12. pants

12. pants 12. pants

Paziņojumi un konsultācijas ar Komisiju Paziņojumi un Komisijas veikts novērtējums
Pamatojoties uz visu atbilstīgi 9. panta 
2. punktam, 10. panta 2. punktam un 
11. panta 2. punktam paziņoto informāciju
par katru jūras reģionu vai apakšreģionu, 
Komisija katru dalībvalsti konsultē, vai 
paziņotās informācijas elementi veido 
piemērotu sistēmu, lai atbilstu šīs direktīvas 
prasībām.

Pamatojoties uz atbilstīgi 13. panta 
6. punktam paziņotajām pasākumu 
programmām, Komisija attiecībā uz katru 
dalībvalsti novērtē, vai paziņotās 
programmas veido piemērotu sistēmu laba 
vides stāvokļa sasniegšanai atbilstīgi šīs 
direktīvas prasībām.

Dodot padomus, Komisija ņem vērā šādu 
sistēmu saskaņotību katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā un visā Kopienā un var lūgt 
attiecīgai dalībvalstij sniegt jebkādu papildu 
informāciju, kas ir pieejama un vajadzīga.

Sagatavojot šos novērtējumus, Komisija 
ņem vērā šādu pasākumu programmu
saskaņotību visā Kopienā un var lūgt 
attiecīgai dalībvalstij sniegt jebkādu papildu 
informāciju, kas ir vajadzīga.

Sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas par pasākumu programmām 
Komisija var attiecībā uz jebkuru 
dalībvalsti lemt par konkrētas programmas 
vai jebkura tās aspekta noraidīšanu, to 
pamatojot ar attiecīgās programmas vai tās 
aspekta neatbilstību šai direktīvai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 79
13. panta 1. punkta 2. daļa

Šos pasākumus izstrādā, pamatojoties uz 
sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. panta 1. punktam, un atsaucoties uz 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam noteiktajiem 
mērķiem vides jomā, kā arī ņemot vērā 
VI pielikumā uzskaitītos pasākumu veidus.

Šos pasākumus izstrādā, pamatojoties uz 
sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. panta 1. punktam, un atsaucoties uz 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam noteiktajiem 
mērķiem vides jomā, ņemot vērā 
VI pielikumā uzskaitītos pasākumu veidus,
attiecīgo pārrobežu ietekmi un raksturīgās 
iezīmes, un šo pasākumu pamatā ir šādi 
vides principi:
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a) piesardzības princips un preventīvās 
darbības princips, kas nosaka, ka videi 
nodarīts kaitējums ir jānovērš, pirmām 
kārtām novēršot kaitējuma cēloni, un ka 
piesārņotājam ir jāmaksā;
b) vienotas ekosistēmas pieeja.
Dalībvalstis lemj par pasākumiem, kas 
jāveic attiecībā uz jūras piesārņojuma 
izsekojamību un iespējami precīzāku 
noteikšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 80
13. panta 1. punkta 2. daļa

Šos pasākumus izstrādā, pamatojoties uz 
sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. panta 1. punktam, un atsaucoties uz 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam noteiktajiem 
mērķiem vides jomā, kā arī ņemot vērā 
VI pielikumā uzskaitītos pasākumu veidus.

Šos pasākumus izstrādā, pamatojoties uz 
sākotnējo novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. panta 1. punktam, un atsaucoties uz 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam noteiktajiem 
mērķiem vides jomā, ņemot vērā 
VI pielikumā uzskaitītos pasākumu veidus, 
attiecīgo pārrobežu ietekmi un raksturīgās 
iezīmes, un šo pasākumu pamatā ir šādi 
vides principi:

a) piesardzības princips un preventīvās 
darbības princips, kas nosaka, ka videi 
nodarīts kaitējums ir jānovērš, pirmām 
kārtām novēršot kaitējuma cēloni, un ka 
piesārņotājam ir jāmaksā;
b) vienotas ekosistēmas pieeja.

Or. en

Pamatojums

Precīzi formulētai norādei uz ES dabas vides aizsardzības politikas vides principiem ir 
jāveicina šo principu piemērošana, un šāda norāde nodrošina saskaņotību ar plašāku ES 
vides politikas darbības virzienu.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 81
13. panta 2. punkts

2. Atbilstīgi 1. punktam izstrādātos 
pasākumus dalībvalstis integrē pasākumu 
programmā, ņemot vērā attiecīgos 
pasākumus, kas paredzēti Kopienas tiesību 
aktos, jo īpaši Direktīvā 2000/60/EK, vai 
starptautiskos nolīgumos.

2. Atbilstīgi 1. punktam izstrādātos 
pasākumus dalībvalstis integrē pasākumu 
programmā, ņemot vērā attiecīgos 
pasākumus, kas paredzēti Kopienas tiesību 
aktos, jo īpaši Direktīvā 2000/60/EK, 
Direktīvā 91/271/EEK, 
Direktīvā 2006/7/EK un ierosinātajā 
direktīvā, ar ko nosaka vides kvalitātes 
standartus ūdens resursu politikas jomā un 
groza Direktīvu 2000/60/EK, vai 
starptautiskos nolīgumos.

Or. en

Pamatojums

Atbilstība iepriekšminēto direktīvu standartiem jo īpaši labvēlīgi ietekmēs jūras vidi un 
palīdzēs sasniegt Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķus vides jomā. Labāka koordinācija 
un pasākumu konsekventa izmantošana samazinās iespēju, ka kāds no pasākumiem tiek 
īstenots atkārtoti vai vispār netiek īstenots, nodrošinās konsekventu pielietojumu 
ģeogrāfiskajā teritorijā, uz kuru attiecas konkrētais pasākums, un veicinās rīcības plānu 
konsekventu izpildi.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 82
13. panta 3. punkta 1. daļa

3. Izstrādājot pasākumu programmu 
atbilstīgi 2. punktam, dalībvalstis pievērš 
pienācīgu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai un 
jo īpaši paredzēto pasākumu sociālai un 
ekonomiskai ietekmei.

3. Izstrādājot pasākumu programmu 
atbilstīgi 2. punktam, dalībvalstis pievērš 
pienācīgu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai un 
jo īpaši paredzēto pasākumu sociālai un 
ekonomiskai ietekmei. Dalībvalstis rada 
administratīvās struktūras un platformas, 
kas ļauj jūras lietas risināt, izmantojot 
starpnozaru pieeju, lai apvienotu vides 
zinātni un pasākumus ar apgabala 
ekonomisko, sociālo un administratīvo 
attīstību un gūtu labumu no šādas 
mijiedarbības.
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Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 88.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 83
13. panta 3. punkta 2. daļa

Dalībvalstis pirms katra jauna pasākuma 
ieviešanas nodrošina, lai pasākums būtu 
rentabls un tehniski iespējams, un veic 
ietekmes novērtējumus, tostarp izmaksu un 
ieguvumu analīzi.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ar šo svītro jauno Padomes tekstu, kura pamatā ir norāde uz izmaksu un ieguvumu analīzi.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 84
13. panta 4. punkts

4. Saskaņā ar šo pantu izveidotās pasākumu 
programmās būtu jāiekļauj pasākumi, 
piemēram, īpaši aizsargājamu dabas 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un īpaši aizsargājamo 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 79/409/EEK, un tādu 
aizsargājamu jūras teritoriju izmantošana, 
par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis 
panākušas vienošanos saskaņā ar 
starptautiskiem vai reģionāliem nolīgumiem, 
kuros tās ir puses.

4. Saskaņā ar šo pantu izveidotās pasākumu 
programmās iekļauj pasākumus ainavu 
aizsardzībai, ar kuriem cita starpā, bet ne 
tikai, ir paredzēta īpaši aizsargājamu dabas 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un īpaši aizsargājamo 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 79/409/EEK, un tādu 
aizsargājamu jūras teritoriju izmantošana, 
par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis 
panākušas vienošanos saskaņā ar 
starptautiskiem vai reģionāliem nolīgumiem, 
kuros tās ir puses, jo īpaši saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
dalībvalstu konferences Lēmumu VII/5.

Šajā sakarā dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka šīs teritorijas ir iesaistītas vienotā un 

Šajā sakarā dalībvalstis nodrošina, ka šīs 
teritorijas ir iesaistītas vienotā un 
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reprezentatīvā aizsargāto jūras teritoriju 
tīklā.

reprezentatīvā aizsargāto jūras teritoriju tīklā 
ne vēlāk kā līdz 2012. gadam. Šajā tīklā ir 
iekļautas pietiekami lielas teritorijas, kurās 
ir pilnībā aizliegta jebkāda ieguves darbība, 
lai cita starpā aizsargātu zivju nārsta, 
zivjaudzēšanas un barošanās gultnes un lai 
nodrošinātu iespēju saglabāt un atjaunot 
ekosistēmu integritāti, struktūru un 
funkcionēšanas spēju.
Pasākumu programmās jo īpaši jāiekļauj 
ar teritoriālajiem, pārejas un piekrastes 
ūdeņiem saistīti pasākumi saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK. 
Dalībvalstis izveido vienu vai vairākus šādu 
aizsargājamo jūras teritoriju sarakstus, kas 
pilnībā jāsagatavo ne vēlāk kā ..*.
Katra jūras reģiona vai apakšreģiona 
aizsargājamo jūras teritoriju sarakstu(s) 
pārskata un atjaunina.
Šajos sarakstos iekļautajai informācijai ir 
jābūt publiski pieejamai.
__________

* Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo aizstāj grozījumus Nr. 15 un Nr. 23 (aizsargājamas jūras teritorijas).

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 85
13. panta 4. punkts

4. Saskaņā ar šo pantu izveidotās pasākumu 
programmās būtu jāiekļauj pasākumi, 
piemēram, īpaši aizsargājamu dabas 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un īpaši aizsargājamo 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 79/409/EEK, un tādu 
aizsargājamu jūras teritoriju izmantošana, 

4. Saskaņā ar šo pantu izveidotās pasākumu 
programmās iekļauj pasākumus ainavu 
aizsardzībai, ar kuriem cita starpā, bet ne 
tikai, ir paredzēta īpaši aizsargājamu dabas 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un īpaši aizsargājamo 
teritoriju izmantošana saskaņā ar 
Direktīvu 79/409/EEK, un tādu 
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par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis 
panākušas vienošanos saskaņā ar 
starptautiskiem vai reģionāliem nolīgumiem, 
kuros tās ir puses.

aizsargājamu jūras teritoriju izmantošana, 
par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis 
panākušas vienošanos saskaņā ar 
starptautiskiem vai reģionāliem nolīgumiem, 
kuros tās ir puses, tostarp saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
dalībvalstu konferences Lēmumu VII/5.

Šajā sakarā dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka šīs teritorijas ir iesaistītas vienotā un 
reprezentatīvā aizsargāto jūras teritoriju 
tīklā.

Šajā sakarā dalībvalstis nodrošina, ka šīs 
teritorijas ir iesaistītas vienotā un 
reprezentatīvā aizsargāto jūras teritoriju tīklā 
ne vēlāk kā līdz 2012. gadam. Šajā tīklā ir 
iekļautas pietiekami lielas teritorijas, kurās 
ir pilnībā aizliegta jebkāda ieguves darbība, 
lai cita starpā aizsargātu zivju nārsta, 
zivjaudzēšanas un barošanās gultnes un lai 
nodrošinātu iespēju saglabāt un atjaunot 
ekosistēmu integritāti, struktūru un 
funkcionēšanas spēju.
Pasākumu programmās arī iekļauj ar 
teritoriālajiem, pārejas un piekrastes 
ūdeņiem saistītus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK.
Dalībvalstis izveido vienu vai vairākus šādu 
aizsargājamo jūras teritoriju sarakstus, kas 
pilnībā jāsagatavo ne vēlāk kā ..*.
Katra jūras reģiona vai apakšreģiona 
aizsargājamo jūras teritoriju sarakstu(s) 
pārskata un atjaunina.
Šajos sarakstos iekļautajai informācijai ir 
jābūt publiski pieejamai.
_________

* Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 86
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda to, kā pasākumi īstenojami un kāds 
būs to ieguldījums, lai sasniegtu atbilstīgi 
10. panta 1. punktam noteiktos mērķus vides 

5. Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda to, kā pasākumi īstenojami un kāds 
būs to ieguldījums, lai sasniegtu labu vides 
stāvokli un atbilstīgi 10. panta 1. punktam 
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jomā. noteiktos mērķus vides jomā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo aizstāj grozījumus Nr. 15 un Nr. 23 (aizsargājamas jūras teritorijas).

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 87
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda to, kā pasākumi īstenojami un kāds 
būs to ieguldījums, lai sasniegtu atbilstīgi 
10. panta 1. punktam noteiktos mērķus vides 
jomā.

5. Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda to, kā pasākumi īstenojami un kāds 
būs to ieguldījums, lai sasniegtu labu vides 
stāvokli un atbilstīgi 10. panta 1. punktam 
noteiktos mērķus vides jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 88
13. panta 7.a punkts (jauns)

7.a Pēc apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām personām Komisija ne 
vēlāk kā [trīs gados pēc šis direktīvas 
stāšanās spēkā] saskaņā ar 22. panta 
2. punktā norādīto procedūru pieņem 
detalizētus kritērijus un standartus labas 
okeāna pārvaldības principu piemērošanai.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 65.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 89
14. pants

1. Dalībvalsts savos jūras ūdeņos var 
noteikt apgabalus, kuros jebkura a) līdz 
d) apakšpunktā uzskaitītā iemesla dēļ
mērķus vides jomā nevar sasniegt ar šīs 
dalībvalsts veiktiem pasākumiem vai nevar 
sasniegt attiecīgā laikā e) punktā minēto 
iemeslu dēļ:

1. Ja dalībvalsts, kura ir sagatavojusi 
pasākumu programmu saskaņā ar 
13. pantu, konstatē iemeslu, kura dēļ
mērķus vides jomā un labu vides stāvokli 
nevar sasniegt ar šīs dalībvalsts veiktiem 
pasākumiem, tā skaidri norāda šo iemeslu 
savā pasākumu programmā un sniedz 
Komisijai skaidrojumu, kas nepieciešams 
dalībvalsts viedokļa pamatojumam:

-aa) mērķis vides jomā nav būtisks 
konkrētajai dalībvalstij, jo tas pēc būtības 
neattiecas uz šo dalībvalsti;
-ab) vienu vai vairākus attiecīgos 
pasākumus atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem ir tiesīga pieņemt ne tikai šī viena 
konkrētā dalībvalsts;
-ac) vienu vai vairākus attiecīgos 
pasākumus atbilstīgi starptautisko tiesību 
aktiem ir tiesīga pieņemt ne tikai šī viena 
konkrētā dalībvalsts;

a) darbība vai bezdarbība, pa ko attiecīgā 
dalībvalsts nav atbildīga;

a) trešās valsts, Eiropas Kopienas vai 
jebkuras citas starptautiskās organizācijas 
darbība vai bezdarbība, pa ko attiecīgā 
dalībvalsts nav atbildīga;

b) dabiski cēloņi; b) dabiski cēloņi;

c) force majeure; c) force majeure;

ca) klimata pārmaiņas;
d) jūras ūdeņu raksturīgo iezīmju
pārmaiņas, ko izraisījuši pasākumi, kuri 
veikti tādu ar sabiedrības interesēm saistītu 
iemeslu dēļ, kuri uzskatāmi par svarīgākiem 
nekā veikto pasākumu negatīvā ietekme uz 
vidi, tostarp jebkura pārrobežu ietekme;

d) jūras ūdeņu fizikālo īpašību pārveidojumi 
vai izmaiņas, ko izraisījuši pasākumi, kuri 
veikti tādu ar sabiedrības interesēm saistītu 
iemeslu dēļ, kuri uzskatāmi par svarīgākiem 
nekā veikto pasākumu negatīvā ietekme uz 
vidi, tostarp jebkura pārrobežu ietekme.

e) dabiskie apstākļi, kuri neļauj savlaicīgi 
uzlabot attiecīgo jūras ūdeņu stāvokli.
Attiecīgā dalībvalsts skaidri norāda šo 
apgabalu pasākumu programmā un sniedz 
Komisijai šāda uzskata pamatojumu. To 
darot, dalībvalstis apsver sekas attiecībā uz 
dalībvalstīm attiecīgā reģionā vai 

Dalībvalsts apsver sekas attiecībā uz 
dalībvalstīm attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā.
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apakšreģionā.
Tomēr attiecīgā dalībvalsts veic piemērotus 
ad hoc pasākumus, lai turpinātu centienus 
nolūkā sasniegt mērķus vides jomā, novērstu 
sakarā ar b), c) vai d) apakšpunktā 
minētajiem iemesliem skarto jūras ūdeņu 
stāvokļa turpmāku pasliktināšanos un 
mazinātu negatīvo ietekmi attiecīgā jūras 
reģiona vai apakšreģiona līmenī vai citu 
dalībvalstu jūras ūdeņos.

Tomēr ikviena dalībvalsts, kura atsaucas uz 
iepriekš -ab), -ac), a), b), c) vai 
ca) apakšpunktā minēto pamatojumu,
saskaņā ar savu pasākumu programmu 
veic piemērotus ad hoc pasākumus, kas 
atbilstīgi Kopienas un starptautisko tiesību 
aktiem, lai mazinātu attiecīgos šķēršļus 
laba vides stāvokļa pilnīgai sasniegšanai un 
lai turpinātu centienus nolūkā sasniegt 
mērķus vides jomā, novērstu jūras ūdeņu 
stāvokļa turpmāku pasliktināšanos un 
mazinātu negatīvo ietekmi attiecīgā jūras 
reģiona vai apakšreģiona līmenī vai citu 
dalībvalstu jūras ūdeņos.

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunktā
paredzētajā situācijā dalībvalsts nodrošina, 
ka šādas pārmaiņas neizraisa pastāvīgu 
situāciju, kad laba vides stāvokļa panākšana 
attiecīgajā jūras reģiona vai apakšreģiona 
līmenī vai citu dalībvalstu jūras ūdeņos kļūst 
neiespējama vai traucēta.

2. Ikviena dalībvalsts, kura atsaucas uz 
1. punkta d) apakšpunktā minēto 
pamatojumu, nodrošina, ka šādi 
pārveidojumi vai izmaiņas neizraisa 
pastāvīgu situāciju, kad laba vides stāvokļa 
panākšana attiecīgajā jūras reģiona vai 
apakšreģiona līmenī vai citu dalībvalstu 
jūras ūdeņos kļūst neiespējama vai traucēta.

3. Šā panta 1. punkta trešajā daļā minētos 
ad hoc pasākumus integrē pasākumu 
programmās, ciktāl tas iespējams.

3. Ja dalībvalsts atsaucas uz 1. punkta 
-ab) apakšpunktā minēto pamatojumu un 
ja Komisija apstiprina šā pamatojuma 
derīgumu, Komisija nekavējoties veic visus 
vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 
15. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 66.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Riitta Myller un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 90
16. pants

Paziņojumi un konsultācijas ar Komisiju Paziņojumi un Komisijas veikts novērtējums
Pamatojoties uz atbilstīgi 13. panta 
6. punktam paziņotajām pasākumu 
programmām, Komisija katru dalībvalsti 

Pamatojoties uz atbilstīgi 13. panta 
6. punktam paziņotajām pasākumu 
programmām, Komisija attiecībā uz katru 
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konsultē, vai paziņotās programmas ir 
piemērots līdzeklis, lai panāktu labu vides 
stāvokli, kas definēts saskaņā ar 9. panta 
1. punktu.

dalībvalsti novērtē, vai paziņotās 
programmas ir piemērots līdzeklis, lai 
panāktu labu vides stāvokli atbilstīgi šīs 
direktīvas prasībām.

Dodot padomus, Komisija ņem vērā 
pasākumu programmu saskaņotību visā 
Kopienā un var lūgt attiecīgai dalībvalstij 
sniegt jebkādu papildu informāciju, kas ir 
pieejama un vajadzīga.

Sagatavojot šos novērtējumus, Komisija 
ņem vērā pasākumu programmu saskaņotību 
visā Kopienā un var lūgt attiecīgai 
dalībvalstij sniegt jebkādu papildu 
informāciju, kas ir vajadzīga.
Sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas par pasākumu programmām 
Komisija var attiecībā uz jebkuru 
dalībvalsti lemt par konkrētas programmas 
vai jebkura tās aspekta noraidīšanu, to 
pamatojot ar attiecīgās programmas vai tās 
aspekta neatbilstību šai direktīvai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 91
19. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Atbilstīgi 1. punktam dalībvalstis, ja 
iespējams, iesaista ieinteresētās personas, 
izmantojot jau esošās pārvaldības iestādes 
vai struktūras, tostarp reģionālo jūras 
konvenciju organizācijas, zinātnisko 
padomdevēju struktūras un reģionālās 
konsultatīvās padomes (RAC).

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 67.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 92
19. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis izveido struktūru 
konsultācijām un regulārai informācijas 
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apmaiņai, iesaistot atbilstīgas vietējās varas 
iestādes, ekspertus, NVO un ikvienu 
lietotāju, kas interesējas par attiecīgo jūras 
reģionu vai apakšreģionu. 
Atbilstīgi 1. punktam dalībvalstis, ja 
iespējams, iesaista ieinteresētās personas, 
izmantojot jau esošās pārvaldības iestādes 
vai struktūras, tostarp reģionālo jūras 
konvenciju organizācijas, zinātnisko 
padomdevēju struktūras un reģionālās 
konsultatīvās padomes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 93
20.a pants (jauns)

20.a pants 
Progresa ziņojums par aizsargājamām 

teritorijām
Ne vēlāk kā [24 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] Komisija ziņo 
par padarīto, veidojot pasaules mēroga 
aizsargājamu jūras teritoriju tīklu, par 
zvejas liegumiem katrā teritorijā, lai 
noteiktos laikposmos aizsargātu 
zivjaudzēšanas rajonus, pildot saistības 
atbilstīgi Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību dalībvalstu konferences 
Lēmumam VII/5, un par Kopienas 
ieguldījumu šāda tīkla izveidē.
Uz šā pamata Komisija vajadzības 
gadījumā saskaņā ar Līgumā noteiktajām 
procedūrām ierosina Kopienas mēroga 
papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu mērķi — līdz 2012. gadam 
nodrošinātu reprezentatīva aizsargājamu 
jūras teritoriju tīkla aizsardzību.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā Eiropas Kopiena ir parakstījusi Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, tai ir 
pienākums līdz 2012. gadam nodrošināt reprezentatīva aizsargājamu jūras teritoriju tīkla 
aizsardzību, kā arī noteikt zvejas liegumus katrā teritorijā, lai noteiktos laikposmos 
aizsargātu zivjaudzēšanas rajonus. Turpinot paplašināt Kopienas mēroga aizsargājamu 
teritoriju tīklu, Komisija novērtē Kopienas ieguldījumu pasaules mēroga aizsargājamu jūras 
teritoriju reprezentatīva tīkla izveidē un vajadzības gadījumā ierosina papildu pasākumus 
(EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 72).

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 94
I pielikums

Vispārējie kvalitatīvie raksturlielumi,
kas jāapsver, nosakot labu vides stāvokli

(3. panta 5. punkts, 9. panta 1. un 3. punkts 
un 22. pants)

Direktīvas 3. un 9. pantā minētie 
nosacījumi

1) Visi zināmie jūras dzīvo organismu barības 
ķēžu elementi pastāv normālā daudzumā un 
daudzveidībā.

a) Pamatojoties uz informāciju par 
attiecīgo tendenci, bioloģiskā 
daudzveidība jūras reģionā tiek 
saglabāta (ja tendence ir stabila) un 
atjaunota (ja ir konstatēta lejupēja 
tendence), tostarp attiecībā uz 
ekosistēmām, dzīvotnēm un sugām, 
pievēršot īpašu uzmanību tām, kas ir 
visvairāk pakļautas cilvēka darbības 
ietekmei noteiktu ekoloģisku īpašību dēļ, 
proti, trauslums, jutīgums, lēns 
augšanas temps, zema auglība, 
ilgmūžība, atrašanās izplatības areāla 
perifērijā, zema gēnu plūsma un 
ģenētiski izzūdošas apakšpopulācijas;

2) Cilvēku veikta svešzemju sugu introdukcija 
ir tādos apjomos, kas ekosistēmas neietekmē 
negatīvi.

b) visu dzīvo jūras resursu populācijas ir 
atjaunotas un tiek saglabātas tādā 
līmenī, kas nodrošina sugu ilgtermiņa 
pārpilnību un to pilnīgas reproduktīvās 
spējas saglabāšanu, uzrādot populācijas 
iedalījumu pēc vecuma un lieluma, kas 
ir zivju krājumu veselīgas populācijas 
rādītājs;

3) Visas komerciāli izmantotās zivju un 
gliemeņu populācijas ir bioloģiski drošā 
apjomā.

c) cilvēka darbība nedrīkst (būtiski) 
ietekmēt to sugu populācijas iedalījumu 
un pārpilnību, kuras netiek tieši 



PE394.048v02-00 38/42 AM\684917LV.doc

LV

izmantotas;
4) Cilvēku radīta eitrofikācija, īpaši tās 
negatīvās sekas, ir samazināta līdz 
minimumam.

d) ir samazināta nozvejas negatīvā 
ietekme uz jūras vidi, tostarp ietekme uz 
jūras dibenu, kā arī blakussugu un zivju 
mazuļu piezveja;

5) Sugas un dzīvotnes uzrāda izplatību, skaitu 
un kvalitāti, kas atbilst esošajiem 
fiziogrāfiskajiem, ģeogrāfiskajiem un klimata 
apstākļiem. Bioloģiskā daudzveidība tiek 
saglabāta.

e) mazu „barības” zivju sugu 
populācijas līmenis pārtikas ķēdes 
zemākajā līmenī ir stabils, jo īpaši ņemot 
vērā to, cik šīs sugas ir nozīmīgas no tām 
atkarīgajām plēsīgajām sugām, tostarp 
vērtīgām tirdzniecības zivju sugām, un 
to, cik šīs sugas ir nozīmīgas ekosistēmu 
un to resursu bāzes ilgtspējībai; 

6) Jūras dibena integritāte ir tādā līmenī, kas 
ļauj nosargāt ekosistēmu funkcijas.

f) antropogēnas izcelsmes ekotoksisko 
vielu (tostarp sintētisko vielu un tādu 
ķīmisku vielu, kas traucē hormonālās 
sistēmas darbību) koncentrācija ir tuvu 
nullei, un tā nevar ne tieši, ne netieši 
kaitēt videi vai cilvēka veselībai;

7) Pastāvīgas hidrogrāfisko apstākļu 
pārmaiņas negatīvi neietekmē jūras 
ekosistēmas.

g) dabā novērojamo ekotoksisko vielu 
koncentrācija ir tuvu ekosistēmas 
dabiskajam līmenim;

8) Piesārņotāju koncentrācija ir tādā līmenī, 
kas neizraisa piesārņojuma efektus.

h) organiskais piesārņojums un 
mēslošanas līdzekļu piesārņojums no 
upju sateces vai sauszemes avotiem, no 
akvakultūras vai kanalizācijas izplūdes 
vai citām izplūdes vietām nepārsniedz 
līmeni, kas var kaitēt videi, cilvēka 
veselībai vai jūras un piekrastes 
likumīgai izmantošanai;

9) Kaitīgās vielas zivīs un citās jūras veltēs, ko 
izmanto pārtikā, nepārsniedz līmeņus, kas 
noteikti Kopienas tiesību aktos vai citos 
saistošos noteikumos.

i) eitrofikācija, ko izraisa, piemēram, 
tādu barības vielu kā fosfora un slāpekļa 
emisijas, ir samazināta tiktāl, ka tā vairs 
nerada negatīvas sekas, piemēram, 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu, 
ekosistēmu degradāciju, kaitīgu aļģu 
ziedēšanu un skābekļa deficītu 
piegultnes ūdeņos;

10) Jūras piesārņojuma ar atkritumiem 
īpašības un daudzums nekaitē jūras videi.

j) jūras dibena, jūras dibena dzīļu vai 
nometnieku sugu izpētes vai 
izmantošanas ietekme uz jūras un 
piekrastes ekosistēmām, tostarp 
dzīvotnēm un sugām, ir samazināta līdz 
minimumam un nekaitē bentāla un 
saistīto ekosistēmu struktūrai un 
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ekoloģiskai integritātei;
11) Enerģijas, tostarp zemūdens trokšņu, 
ievadīšana negatīvi neietekmē jūras vidi.

k) atkritumu daudzums jūras un 
piekrastes vidē ir samazināts tiktāl, ka 
tas vairs neapdraud ne jūras sugas un 
dzīvotnes, ne cilvēka veselību, ne 
piekrastes kopienu drošu saimniecisko 
darbību;

Lai noteiktu laba vides stāvokļa raksturojošos 
elementus jūras reģionā vai apakšreģionā, kā 
paredzēts šīs direktīvas 9. panta 1. punktā, 
dalībvalstis apsver katru šajā pielikumā 
uzskaitīto vispārējo kvalitatīvo raksturlielumu, 
lai norādītu raksturlielumus, ko lietos, lai 
noteiktu labu vides stāvokli attiecīgajā jūras 
reģionā vai apakšreģionā. Ja dalībvalsts 
uzskata, ka nav lietderīgi lietot vienu vai 
vairākus no šiem raksturlielumiem, tā sniedz 
Komisijai pamatojumu saistībā ar 
paziņojumu, ko veic saskaņā ar šīs direktīvas 
9. panta 2. punktu.

l) ir pārtraukta pastāvīga degvielas 
novadīšana no platformām un 
cauruļvadiem, kā arī kaitīgu urbšanas 
šķidrumu izmantošana, un šo vielu 
nejaušas noplūdes iespēja ir samazināta 
līdz minimumam;

m) darbības rezultātā radušās kaitīgās 
noplūdes un noplūdes no kuģiem ir 
novērstas, un līdz minimumam ir 
samazināts tādu negadījumu risks, kuru 
rezultātā var rasties kaitīgas noplūdes;
n) eksotisku sugu apzināta ieviešana 
jūras un piekrastes vidē ir aizliegta, 
nejauša ieviešana ir ierobežota līdz 
minimumam un ir novērsta balasta 
ūdeņu novadīšana, kas ir viens no 
iespējamiem ieviešanas avotiem. Jaunu 
(tostarp eksotisku un ģenētiski 
modificētu) sugu izmantošana 
akvakultūrā bez iepriekšēja ietekmes 
novērtējuma ir aizliegta;
o) cilvēka veidotu konstrukciju ietekme 
uz jūras un piekrastes sugām un 
dzīvotnēm ir samazināta līdz 
minimumam un nekaitē ne bentāla un 
saistīto ekosistēmu struktūrai un 
ekoloģiskai integritātei, ne jūras un 
piekrastes sugu un dzīvotņu spējai 
pielāgot savu izplatības areālu klimata 
pārmaiņu ietekmē;
p) trokšņa piesārņojums, piemēram, no 
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kuģošanas un zemūdens akustiskajām 
ierīcēm, ir samazināts līdz minimumam, 
lai novērstu jebkādu kaitīgu ietekmi uz 
jūras dzīvo vidi, cilvēka veselību vai 
jūras un piekrastes likumīgu 
izmantošanu;
q) šķidrumu vai gāzu sistemātiska un/vai 
apzināta novadīšana ūdens slānī ir 
aizliegta, ja vien nav saņemta 
starptautisko tiesību aktiem atbilstīga 
atļauja un veikts ietekmes uz vidi 
iepriekšējs novērtējums saskaņā ar 
Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu* un attiecīgiem 
starptautiskiem nolīgumiem;
r) šķidrumu, gāzu vai cietvielu 
sistemātiska un/vai apzināta novadīšana 
jūras dibenā un/vai jūras dibena dzīlēs ir 
aizliegta, ja vien nav saņemta 
starptautisko tiesību aktiem atbilstīga 
atļauja un veikts ietekmes uz vidi 
iepriekšējs novērtējums saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 
attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem;
s) katrā reģionā tā jūras teritorijas daļa, 
kas aizsargāta pret cilvēka iespējami 
kaitīgu darbību, un arī šajās teritorijās 
ietverto ekosistēmu daudzveidība ir 
pietiekama, lai tā būtu efektīvs 
ieguldījums reģionālajā un pasaules 
mēroga aizsargājamu jūras teritoriju 
tīklā.
_____________

* OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. Jaunākie 
grozījumi Direktīvā izdarīti ar 
Direktīvu 2003/35/EK.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo aizstāj grozījumu Nr. 33. Ir mainījies tiesiskais stāvoklis attiecībā uz oglekļa dioksīda 
noglabāšanu jūras dibenā. Jaunajā teksta redakcijā ir ņemta vērā starptautiskā konvencija 
(t. s. „Londonas protokols”), kurā 2006. gada novembrī ir izdarīti grozījumi, lai atļautu 
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oglekļa dioksīda noglabāšanu jūras dibenā/jūras dibena dzīlēs.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 95
I pielikuma ra) apakšpunkts (jauns)

ra) šķidrumu, gāzu vai cietvielu 
sistemātiska un/vai apzināta novadīšana 
ūdens slānī, jūras gultnē un/vai jūras 
dibena dzīlēs ir aizliegta, ja vien nav 
saņemta starptautisko tiesību aktiem 
atbilstīga atļauja un veikts ietekmes uz vidi 
iepriekšējs novērtējums saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 
attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu apvieno referentes ierosinātos s) un t) apakšpunktus.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 96
III pielikuma 2. tabulas „Piesārņojums ar bīstamām vielām” 3. ievilkums

– radionuklīdu ieplūdes. Svītrots

Or. fr

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 90. „Radionuklīdu ieplūžu” iekļaušana šajā 
sarakstā neatbilst 36. apsvērumam, kurā teikts, ka „radioaktīvu materiālu izmantojuma 
izraisītas izplūdes un emisijas apjomus reglamentē Euratom līguma 30. un 31. pants, un 
tādējādi šai direktīvai nebūtu uz tiem jāattiecas”.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 97
VI pielikuma 1. punkts

1) Ieguldījumu pārraudzība — pārvaldības 1) Ieguldījumu pārraudzība — pārvaldības 
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pasākumi, ar kuriem ietekmē pieļaujamo 
cilvēka darbības apmēru.

pasākumi, ar kuriem ietekmē pieļaujamo 
cilvēka darbības apmēru, tostarp pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka Eiropas subsīdijas 
nekavē šīs direktīvas mērķu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie 8. panta grozījumi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 98
IV pielikuma 4.a punkts (jauns)

4a) Pasākumi, lai precīzāk izsekotu un 
noteiktu jūras vides piesārņojumu.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie 14. un 16. panta grozījumi.
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