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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 34
Punkt 2 preambuły

(2) Oczywiste jest, że presja na naturalne 
zasoby morskie i popyt na usługi związane z 
wykorzystywaniem ekosystemów morskich 
jest często zbyt wysoka i że Wspólnota musi 
zredukować swoje oddziaływanie na wody 
morskie.

(2) Oczywiste jest, że presja na naturalne 
zasoby morskie i popyt na usługi związane z 
wykorzystywaniem ekosystemów morskich, 
jak absorpcja odpadów, jest często zbyt 
wysoka i że Wspólnota musi zredukować 
swoje oddziaływanie na wody morskie w 
obrębie terytorium Wspólnoty i poza nim.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 35
Punkt 3 preambuły
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(3) Środowisko morskie jest cennym 
dziedzictwem, które należy chronić, 
zachować oraz, w miarę możliwości, 
odnawiać w sposób pozwalający w 
ostatecznym rozrachunku na utrzymanie 
różnorodności biologicznej oraz zachowanie 
zróżnicowanego i dynamicznego charakteru 
oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe 
i urodzajne. W tym względzie niniejsza 
dyrektywa powinna stanowić filar dotyczący 
środowiska naturalnego w przyszłej polityce 
morskiej Unii Europejskiej.

(3) Środowisko morskie jest cennym 
dziedzictwem, które należy chronić, 
zachować oraz, w miarę możliwości, 
odnawiać w sposób pozwalający w 
ostatecznym rozrachunku na utrzymanie 
różnorodności biologicznej oraz zachowanie 
zróżnicowanego i dynamicznego charakteru 
oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe 
i urodzajne. W tym względzie niniejsza 
dyrektywa powinna między innymi 
promować włączanie kwestii dotyczących 
środowiska do wszystkich odnośnych 
obszarów polityki.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 36
Punkt 7 preambuły

(7) Przy zastosowaniu do zarządzania 
działalnością człowieka podejścia opartego 
na zachowaniu ekosystemu i jednoczesnym 
umożliwieniu zrównoważonego 
użytkowania zasobów i usług morskich
należy dać pierwszeństwo działaniom 
zmierzającym do osiągnięcia lub utrzymania 
dobrego stanu środowiska morskiego 
Wspólnoty, do dalszej jego ochrony i 
zachowania oraz do zapobiegania dalszemu 
pogarszaniu jego stanu.

(7) Przy zastosowaniu do zarządzania 
działalnością człowieka podejścia opartego 
na zachowaniu ekosystemu, należy dać 
pierwszeństwo działaniom zmierzającym do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
środowiska morskiego Wspólnoty, do 
dalszej jego ochrony i zachowania oraz do 
zapobiegania dalszemu pogarszaniu jego 
stanu.

Or. en

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 37
Punkt 10 preambuły

(10) Każde państwo członkowskie powinno 
w związku z tym opracować strategię 
morską dla swoich wód morskich, w której 
uwzględniona zostanie specyfika tych wód 
i która będzie jednocześnie odzwierciedlać 

(10) Każde państwo członkowskie powinno 
w związku z tym opracować strategię 
morską dla swoich wód morskich opartą na 
wspólnych ramach odniesienia, w której 
uwzględniona zostanie specyfika tych wód 
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ogólne perspektywy danego regionu lub 
podregionu morskiego. Strategie morskie 
powinny w rezultacie doprowadzić do 
realizacji programów środków 
opracowanych w celu osiągnięcia lub 
zachowania dobrego stanu środowiska. 
Państwa członkowskie nie powinny jednak 
być zobowiązane do podejmowania 
szczególnych kroków, w przypadku gdy nie 
występuje istotne zagrożenie dla środowiska 
morskiego lub gdy koszty, uwzględniając 
zagrożenia dla środowiska morskiego, 
byłyby niewspółmierne, pod warunkiem że 
każda decyzja o niepodejmowaniu działań 
jest odpowiednio uzasadniona.

i która będzie jednocześnie odzwierciedlać 
ogólne perspektywy danego regionu lub 
podregionu morskiego. Strategie morskie 
powinny w rezultacie doprowadzić do 
realizacji programów środków 
opracowanych w celu osiągnięcia lub 
zachowania dobrego stanu środowiska. 

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 38
Punkt 10 preambuły

(10) Każde państwo członkowskie powinno 
w związku z tym opracować strategię 
morską dla swoich wód morskich, w której 
uwzględniona zostanie specyfika tych wód 
i która będzie jednocześnie odzwierciedlać 
ogólne perspektywy danego regionu lub 
podregionu morskiego. Strategie morskie 
powinny w rezultacie doprowadzić do 
realizacji programów środków 
opracowanych w celu osiągnięcia lub 
zachowania dobrego stanu środowiska. 
Państwa członkowskie nie powinny jednak 
być zobowiązane do podejmowania 
szczególnych kroków, w przypadku gdy nie
występuje istotne zagrożenie dla środowiska 
morskiego lub gdy koszty, uwzględniając 
zagrożenia dla środowiska morskiego, 
byłyby niewspółmierne, pod warunkiem że 
każda decyzja o niepodejmowaniu działań 
jest odpowiednio uzasadniona.

(10) Każde państwo członkowskie powinno 
w związku z tym opracować strategię 
morską dla swoich wód morskich, w której 
uwzględniona zostanie specyfika tych wód 
i która będzie jednocześnie odzwierciedlać 
ogólne perspektywy danego regionu lub 
podregionu morskiego. Strategie morskie 
powinny w rezultacie doprowadzić do 
realizacji programów środków 
opracowanych w celu osiągnięcia lub 
zachowania dobrego stanu środowiska.

Or. en
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Uzasadnienie

Nowy tekst Rady jest zbyteczny. Artykuł dotyczący programów środków przewiduje analizy 
kosztów i zysków oraz ma na celu zapewnienie skuteczności tych środków pod względem 
kosztów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 39
Punkt 19 preambuły

(19) Dla osiągnięcia celów niniejszej 
dyrektywy decydujące jest zapewnienie 
integracji celów związanych z ochroną, 
środków związanych z zarządzaniem oraz 
działań dotyczących monitorowania i oceny, 
ustanowionych dla morskich obszarów 
chronionych, które państwa członkowskie 
zechcą wyznaczyć w ramach programów 
środków.

(19) Dla osiągnięcia celów niniejszej 
dyrektywy decydujące jest zapewnienie 
integracji celów związanych z ochroną, 
środków związanych z zarządzaniem oraz 
działań dotyczących monitorowania i oceny, 
ustanowionych dla morskich obszarów 
chronionych w ramach strategii morskich. 

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 40
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Należy również wziąć pod uwagę 
bioróżnorodność i potencjał badań 
naukowych w zakresie morza oraz 
środowisk głębinowych u wybrzeży 
regionów najbardziej oddalonych, oraz 
wspierać - poprzez programy szczegółowe -
sporządzanie opracowań naukowych 
mających na celu lepsze 
scharakteryzowanie ekosystemów 
głębinowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 13 z pierwszego czytania w Parlamencie.
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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 41
Punkt 19 b preambuły (nowy)

W celu zapewnienia skutecznej ochrony 
środowiska morskiego państwa 
członkowskie powinny stworzyć ramy i 
platformy umożliwiające międzysektorowe 
traktowanie kwestii morskich. Rozwój 
statusu wód morskich nie powinien być 
zatem rozważany jedynie z perspektywy 
środowiska naturalnego, ale powinien 
łączyć nauki przyrodnicze z gospodarczym, 
społecznym i administracyjnym rozwojem 
danego obszaru.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 14 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 42
Punkt 20 preambuły

(20) Z uwagi na fakt, że programy środków 
realizowane na mocy strategii morskich 
będą skuteczne jedynie w przypadku gdy 
zostaną opracowane na podstawie solidnej 
wiedzy o stanie środowiska morskiego na 
danym obszarze i jak najlepiej dostosowane 
do potrzeb występujących na danych 
wodach w każdym z państw członkowskich 
– z uwzględnieniem ogólnych perspektyw 
dla danego regionu lub podregionu 
morskiego – powinny zostać przyjęte 
przepisy na poziomie krajowym dotyczące 
przygotowania stosownych ram polityki 
opartej na rzetelnej informacji, włączając w 
to badania dotyczące mórz i działania 
monitorujące. Na szczeblu wspólnotowym 
wsparcie badań związanych z tą tematyką 
powinno być stałym elementem polityk w 
dziedzinie badań i rozwoju. Ważnym 
krokiem w tym kierunku jest uwzględnienie 

(20) Z uwagi na fakt, że programy środków 
realizowane na mocy strategii morskich 
będą skuteczne i możliwie jak najbardziej 
opłacalne jedynie w przypadku gdy zostaną 
opracowane na podstawie solidnej wiedzy 
naukowej o stanie środowiska morskiego na 
danym obszarze i jak najlepiej dostosowane 
do potrzeb występujących na danych 
wodach w każdym z państw członkowskich 
– z uwzględnieniem ogólnych perspektyw 
dla danego regionu lub podregionu 
morskiego – powinny zostać przyjęte 
przepisy na poziomie krajowym dotyczące 
przygotowania stosownych ram polityki 
opartej na rzetelnej informacji, włączając w 
to badania dotyczące mórz i działania 
monitorujące. Na szczeblu wspólnotowym 
wsparcie badań związanych z tą tematyką 
powinno być stałym elementem polityk w 
dziedzinie badań i rozwoju. Ważnym 
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zagadnień morskich w siódmym programie 
ramowym w zakresie badań i rozwoju.

krokiem w tym kierunku jest uwzględnienie 
zagadnień morskich w siódmym programie 
ramowym w zakresie badań i rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 15 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 43
Punkt 21 preambuły

(21) Jako pierwszy krok w przygotowaniach 
programów środków państwa członkowskie 
w danym regionie lub podregionie morskim 
powinny przeprowadzić analizę właściwości 
presji i oddziaływania na swoje wody 
morskie, identyfikując główne źródła presji 
i oddziaływania na nie, a także 
przeprowadzić analizę ekonomiczną i 
społeczną ich użytkowania oraz kosztów 
degradacji środowiska morskiego. Jako 
podstawę do tych analiz można wykorzystać 
oceny już przeprowadzone w kontekście 
regionalnych konwencji morskich.

(21) Jako pierwszy krok w przygotowaniach 
programów środków państwa członkowskie 
w danym regionie lub podregionie morskim 
powinny przeprowadzić analizę właściwości 
i funkcji presji oraz oddziaływania na swoje 
wody morskie, identyfikując główne źródła 
presji i oddziaływania na nie, a także 
przeprowadzić analizę ekonomiczną i 
społeczną ich użytkowania oraz kosztów 
degradacji środowiska morskiego. Jako 
podstawę do tych analiz można wykorzystać 
oceny już przeprowadzone w kontekście 
regionalnych konwencji morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 15 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 44
Punkt 22 preambuły

(22) Na podstawie takich analiz, państwa 
członkowskie powinny następnie określić 
dla swoich wód morskich zbiór właściwości 
dobrego stanu środowiska. W tym celu 
należy wprowadzić przepis określający 
kryteria i standardy metodologiczne, tak aby 

(22) Na podstawie takich analiz, państwa 
członkowskie powinny następnie określić 
dla swoich wód morskich zbiór właściwości 
dobrego stanu środowiska. W tym celu 
należy wprowadzić przepis określający 
kryteria i standardy metodologiczne, tak aby 
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zapewnić spójność i umożliwić porównanie 
regionów i podregionów morskich 
w zakresie pozwalającym na osiągnięcie 
dobrego stanu środowiska.

zapewnić spójność i umożliwić porównanie 
regionów i podregionów morskich 
w zakresie pozwalającym na osiągnięcie 
dobrego stanu środowiska. Należy to 
opracować przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie przejrzystości.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 45
Punkt 25 preambuły

(25) Państwa członkowskie powinny podjąć 
powyższe kroki ze względu na wymagane 
precyzyjne określenie najistotniejszych 
zagadnień. W celu zapewnienia spójności 
działań prowadzonych na terenie całej 
Wspólnoty oraz w związku ze 
zobowiązaniami podjętymi na poziomie 
światowym, ważne jest, aby państwa 
członkowskie informowały Komisję o 
podejmowanych krokach, tak aby Komisja 
mogła ocenić spójność działań w obrębie 
danego regionu lub podregionu morskiego 
oraz odpowiednio doradzać państwom 
członkowskim.

(25) Państwa członkowskie powinny podjąć 
powyższe kroki ze względu na wymagane 
precyzyjne określenie najistotniejszych 
zagadnień. W celu zapewnienia spójności 
działań prowadzonych na terenie całej 
Wspólnoty oraz w związku ze 
zobowiązaniami podjętymi na poziomie 
światowym, ważne jest, aby państwa 
członkowskie informowały Komisję o 
podejmowanych krokach, tak aby Komisja 
mogła ocenić spójność działań w obrębie 
danego regionu lub podregionu morskiego 
oraz uznać takie działanie za odpowiednie.

Or. en

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 46
Punkt 29 preambuły

(29) Konieczne jest jednak kontrolowanie na 
poziomie Wspólnoty elastycznego podejścia 
wprowadzonego dla przypadków 
szczególnych. W odniesieniu do pierwszego 
przypadku szczególnego należy zatem w 
trakcie oceny starannie rozważyć 

(29) Konieczne jest jednak kontrolowanie na 
poziomie Wspólnoty elastycznego podejścia 
wprowadzonego dla przypadków 
szczególnych. W odniesieniu do pierwszego 
przypadku szczególnego należy zatem w 
trakcie oceny, którą Komisja powinna 
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skuteczność wszelkich środków 
stosowanych ad hoc. Ponadto w 
przypadkach gdy dane państwo 
członkowskie odwołuje się do działań 
podjętych z ważnych względów interesu 
publicznego, należy zapewnić, by wszelkie
zmiany zachodzące w środowisku morskim 
na skutek tych działań nie wykluczały w 
sposób trwały osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska w danym regionie lub 
podregionie morskim albo w obrębie wód 
morskich należących do innych państw 
członkowskich ani temu nie zagrażały. Jeśli 
Komisja uzna, że zastosowane środki są 
niewystarczające lub nieodpowiednie, by 
zapewnić spójność działań w całym danym 
regionie lub podregionie morskim, powinna 
powiadomić o tym państwa członkowskie.

przeprowadzić przed zatwierdzeniem 
programu środków, starannie rozważyć 
skuteczność wszelkich środków 
stosowanych ad hoc. Ponadto w 
przypadkach gdy dane państwo 
członkowskie odwołuje się do działań 
podjętych z uwagi na nadrzędny interes 
publiczny, Komisja powinna upewnić się 
czy modyfikacje lub zmiany, zachodzące w 
środowisku morskim na skutek tych działań, 
nie uniemożliwiają lub nie utrudniają w 
sposób stały osiągnięcia dobrego stanu 
ochrony środowiska w danym regionie lub 
podregionie morskim albo w obrębie wód 
morskich należących do innych państw 
członkowskich. 

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 47
Punkt 36 preambuły

(36) Środki dotyczące zarządzania 
rybołówstwem powinny być stosowane 
jedynie w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa określonej w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w 
ramach wspólnej polityki rybołówstwa1 na 
podstawie opinii naukowców i z tego 
względu nie są objęte niniejszą dyrektywą. 
Art. 30 i 31 Traktatu Euratom dotyczą 
kontroli zrzutów i emisji powstających na 
skutek użytkowania materiałów 
radioaktywnych i z tego względu niniejsza 
dyrektywa nie powinna obejmować tych 
kwestii.

(36) Środki dotyczące zarządzania 
rybołówstwem mogą być stosowane między 
innymi w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa określonej w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w 
ramach wspólnej polityki rybołówstwa2 na 
podstawie opinii naukowców, i z tego 
względu są również objęte niniejszą 
dyrektywą. Art. 30 i 31 Traktatu Euratom 
dotyczą kontroli zrzutów i emisji 
powstających na skutek użytkowania 
materiałów radioaktywnych i z tego względu 
niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować 
tych kwestii.

Or. en
  

1 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
2 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
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Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 21 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyły Eija-Riitta Korhola i Françoise Grossetête

Poprawka 48
Punkt 36 preambuły

(36) Środki dotyczące zarządzania 
rybołówstwem powinny być stosowane 
jedynie w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa określonej w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w 
ramach wspólnej polityki rybołówstwa1 na 
podstawie opinii naukowców i z tego 
względu nie są objęte niniejszą dyrektywą. 
Art. 30 i 31 Traktatu Euratom dotyczą
kontroli zrzutów i emisji powstających na 
skutek użytkowania materiałów 
radioaktywnych i z tego względu niniejsza 
dyrektywa nie powinna obejmować tych 
kwestii.

(36) Środki dotyczące zarządzania 
rybołówstwem powinny być stosowane 
jedynie w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa określonej w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w 
ramach wspólnej polityki rybołówstwa1 na 
podstawie opinii naukowców i z tego 
względu nie są objęte niniejszą dyrektywą. 
Traktat Euratom dotyczy kontroli zrzutów 
i emisji powstających na skutek 
użytkowania materiałów radioaktywnych i z 
tego względu niniejsza dyrektywa nie 
powinna obejmować tych kwestii.

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie tylko do art. 30 i 31 Traktatu Euratom, aby uzasadnić wyłączenie „kontroli 
zrzutów i emisji powstających na skutek użytkowania materiałów radioaktywnych” z zakresu 
stosowania dyrektywy nie jest najstosowniejszym odniesieniem prawnym.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 49
Punkt 37 preambuły

(37) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna uwzględniać oddziaływanie 
rybołówstwa na środowisko oraz cele 
niniejszej dyrektywy.

(37) Wspólna polityka rybołówstwa, w tym 
również po przyszłej reformie, powinna 
uwzględniać oddziaływanie rybołówstwa na 
środowisko oraz cele niniejszej dyrektywy.

  
1 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
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Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 50
Punkt 39 preambuły

(39) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ochrona i zachowanie 
środowiska morskiego, zapobieganie 
pogarszaniu się stanu tego środowiska oraz, 
w miarę możliwości, przywrócenie stanu 
tego środowiska na obszarach poddanych 
niekorzystnemu oddziaływaniu, nie mogą w 
sposób wystarczający zostać osiągnięte 
przez państwa członkowskie, ale ze względu 
na skalę i skutki proponowanego działania 
lepsze ich osiągnięcie jest możliwe na 
szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(39) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ochrona i zachowanie 
środowiska morskiego, zapobieganie 
pogarszaniu się stanu tego środowiska oraz 
przywrócenie stanu tego środowiska na 
obszarach poddanych niekorzystnemu 
oddziaływaniu, nie mogą w sposób 
wystarczający zostać osiągnięte przez 
państwa członkowskie, ale ze względu na 
skalę i skutki proponowanego działania 
lepsze ich osiągnięcie jest możliwe na 
szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną we wspomnianym artykule, 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, 
co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 51
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa określa ramy 
ochrony i zachowania środowiska 
morskiego, zapobiegania pogarszaniu się 
stanu tego środowiska oraz, w przypadkach 
gdy jest to możliwe, przywrócenie stanu 
tego środowiska na obszarach poddanych 
niekorzystnemu oddziaływaniu.

1. Niniejsza dyrektywa określa ramy 
ochrony, zachowania i odtworzenia 
środowiska morskiego, zapobiegania 
pogarszaniu się stanu tego środowiska oraz, 
w przypadkach gdy jest to możliwe, 
przywrócenie funkcji, procesów i struktury 
morskiej bioróżnorodności oraz 
ekosystemów morskich na obszarach 
poddanych niekorzystnemu oddziaływaniu

W tym celu opracowuje się i wdraża 
strategie morskie zmierzające do 

W tych ramach państwa członkowskie 
powinny osiągnąć dobry stan ochrony 
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osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
środowiska w środowisku morskim 
najpóźniej do 2021 r.

środowiska morskiego najpóźniej do 2017 r.
W tym celu opracowuje się i wdraża 
strategie morskie ustanawiające środki 
mające na celu:
a) zapobieganie i stopniową eliminację 
zanieczyszczenia środowiska morskiego, 
aby wykluczyć znaczny wpływ na 
bioróżnorodność morską, ekosystemy 
morskie, zdrowie ludzkie i zgodne z prawem 
formy korzystania z morza, albo też 
znaczne dla nich zagrożenie;
b) utrzymanie działań ludzkich w 
środowisku morskim na zrównoważonym 
poziomie, który nie zakłóca korzystania z 
morza i działań przyszłych pokoleń, ani 
zdolności ekosystemów morskich do 
reagowania na zmiany wywoływane przez 
przyrodę i ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniona oprawka 85 Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 52
Artykuł 1 ustęp 2

2. W strategiach morskich stosuje się 
podejście do zarządzania działalnością 
człowieka oparte na ekosystemie i 
umożliwiające trwałe użytkowanie zasobów 
i usług morskich.

2. W strategiach morskich stosuje się 
podejście do zarządzania działalnością 
człowieka oparte na ekosystemie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniona oprawka 85 Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 53
Artykuł 2 ustęp 1
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1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich wód morskich zdefiniowanych w 
art. 3 ust. 1.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich wód morskich zdefiniowanych w 
art. 3 ust. 1. i uwzględnia potrzebę 
zapewnienia jakości środowiska morskiego 
w państwach stowarzyszonych i 
kandydujących do członkostwa.

Or. en

Uzasadnienie

Szkodliwe dla środowiska morskiego skutki nie przestrzegają międzynarodowych granic ani 
jurysdykcji. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma bliska współpraca między zainteresowanymi 
państwami.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 54
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do działań, których wyłącznym celem jest 
obrona lub bezpieczeństwo narodowe. 
Państwa członkowskie dążą jednak 
zagwarantowania, że takie działania są 
przeprowadzane w sposób, który – w 
stopniu, w jakim jest to rozsądne 
i wykonalne – jest zgodny z celami 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nowy tekst Rady wykluczyłby z zasięgu stosowania dyrektywy działania związane z obroną 
lub bezpieczeństwem narodowym. Działania te niosą ze sobą takie same zagrożenie dla 
środowiska morskiego i w związku z tym należy je objąć dyrektywą.

Poprawkę złożył Edite Estrela

Poprawka 55
Artykuł 3 ustęp 1

1) „wody morskie” oznaczają wody, dno 
morskie i skałę macierzystą od strony morza 
od linii podstawowej, od której mierzony 

1) „wody morskie” oznaczają wody, dno 
morskie i skałę macierzystą od strony morza 
od linii podstawowej, od której mierzony 
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jest zasięg morza terytorialnego aż do 
najdalej położonego obszaru, na którym 
państwo członkowskie ma lub wykonuje 
prawa jurysdykcyjne, zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawie morza (UNCLOS), z 
wyjątkiem wód przylegających do krajów i 
terytoriów, o których mowa w załączniku II 
do Traktatu, i francuskich departamentów 
zamorskich i zbiorowości terytorialnych. 
Wody morskie od strony morza od linii 
podstawowej, do których zastosowanie ma 
dyrektywa 2000/60/WE, zalicza się do wód 
morskich wyłącznie w odniesieniu do 
elementów istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska morskiego nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy 
2000/60/WE;

jest zasięg morza terytorialnego aż do 
najdalej położonego obszaru, na którym 
państwo członkowskie ma lub wykonuje 
prawa jurysdykcyjne, zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawie morza (UNCLOS), z 
wyjątkiem wód przylegających do krajów i 
terytoriów, o których mowa w załączniku II 
do Traktatu, i francuskich departamentów 
zamorskich i zbiorowości terytorialnych. 
Wody przybrzeżne określone w dyrektywie 
2000/60/WE po lądowej stronie linii 
podstawowej są również objęte, o ile 
szczególne aspekty związane ze stanem 
ekologicznym środowiska morskiego nie są 
objęte niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 56
Artykuł 3 ustęp 1

1) „wody morskie” oznaczają wody, dno 
morskie i skałę macierzystą od strony morza 
od linii podstawowej, od której mierzony 
jest zasięg morza terytorialnego aż do 
najdalej położonego obszaru, na którym 
państwo członkowskie ma lub wykonuje 
prawa jurysdykcyjne, zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawie morza (UNCLOS), z 
wyjątkiem wód przylegających do krajów i 
terytoriów, o których mowa w załączniku II 
do Traktatu, i francuskich departamentów 
zamorskich i zbiorowości terytorialnych. 
Wody morskie od strony morza od linii 
podstawowej, do których zastosowanie ma 
dyrektywa 2000/60/WE, zalicza się do wód 
morskich wyłącznie w odniesieniu do 
elementów istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska morskiego nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy 
2000/60/WE;

1) „wody morskie”: 

a) wody, dno morskie i skałę macierzystą 
znajdujące się od strony morza od linii 
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podstawowej, od której mierzony jest zasięg 
morza terytorialnego aż do najdalej 
położonego obszaru terytorialnych i 
rozciągające się aż do najdalej położonego 
obszaru, na którym państwo członkowskie 
ma lub wykonuje prawa jurysdykcyjne, 
zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza 
(UNCLOS), z wyjątkiem wód 
przylegających do krajów i terytoriów, o 
których mowa w załączniku II do traktatu, i 
francuskich departamentów zamorskich; 
oraz
b) wszystkie wody pływowe – w państwach 
członkowskich lub do nich przylegające –
położone po lądowej stronie linii 
podstawowej, od której mierzona jest 
odległość od wód terytorialnych, oraz cały 
teren lub dno morskie, które te wody stale 
lub z przerwami pokrywają;
Wody morskie od strony morza od linii 
podstawowej, do których zastosowanie ma 
dyrektywa 2000/60/WE, zalicza się do wód 
morskich wyłącznie w odniesieniu do 
elementów istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska morskiego nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Błąd językowy w poprawce 5 dotyczący wód znajdujących się „po lądowej stronie linii 
podstawowej”. Zastępuje poprawkę 5.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 57
Artykuł 3 ustęp 4

4) „stan środowiska” oznacza ogólny stan 
środowiska w wodach morskich, 
z uwzględnieniem struktury, funkcji oraz 
procesów zachodzących w składających się 
na nie ekosystemach morskich wraz z 
naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, 

4) „stan środowiska” oznacza ogólny stan 
środowiska w wodach morskich, 
z uwzględnieniem struktury, funkcji oraz 
procesów zachodzących w składających się 
na nie ekosystemach morskich wraz z 
naturalnymi czynnikami akustycznymi, 
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geograficznymi oraz klimatycznymi, jak 
również uwarunkowaniami fizycznymi i 
chemicznymi, w tym uwarunkowaniami 
wynikającymi z działalności człowieka na 
danym obszarze;

biologicznymi, fizjograficznymi, 
geograficznymi, geologicznymi oraz 
klimatycznymi, jak również 
uwarunkowaniami fizycznymi i 
chemicznymi, w tym uwarunkowaniami 
wynikającymi z działalności człowieka na 
danym obszarze, niezależnie od tego, czy 
działalność ta ma miejsce na danych 
wodach morskich, czy też poza ich 
obszarem;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 58
Artykuł 3 ustęp 5

5) „dobry stan środowiska” oznacza taki stan 
środowiska wód morskich tworzących 
zróżnicowane i dynamiczne pod względem 
ekologicznym oceany i morza, które są 
czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do 
panujących w nich warunków, zaś 
wykorzystanie środowiska morskiego 
zachodzi na poziomie, który jest 
zrównoważony i gwarantuje zachowanie 
możliwości użytkowania i prowadzenia 
działań przez obecne i przyszłe pokolenia, 
tj.:

5) „dobry stan środowiska”: stan środowiska 
wód morskich tworzących zróżnicowane i 
dynamiczne pod względem ekologicznym 
oceany i morza, które są czyste, zdrowe i 
urodzajne w odniesieniu do panujących w 
nich warunków, zaś wykorzystanie 
środowiska morskiego zachodzi na 
poziomie, który jest zrównoważony i 
gwarantuje zachowanie możliwości 
użytkowania i prowadzenia działań przez 
obecne i przyszłe pokolenia, tj.:

a) struktura i funkcje ekosystemów 
morskich, oraz procesy w nich zachodzące, a 
także powiązane czynniki fizjograficzne, 
geograficzne i klimatyczne, umożliwiają 
ekosystemom normalne funkcjonowanie i 
zachowanie odporności. Chroni się gatunki 
i siedliska morskie, zapobiega spadkowi 
naturalnej różnorodności biologicznej 
będącemu skutkiem działalności człowieka, 
a równowaga funkcjonowania różnorodnych 
składników biologicznych jest zachowana;

a) struktura i funkcje ekosystemów 
morskich, składających się na środowisko 
morskie, powiązane z czynnikami 
fizjograficznymi, geograficznymi, 
geologicznymi i klimatycznymi, umożliwiają 
ekosystemom normalne funkcjonowanie w 
sposób samoutrzymujący i zachowanie ich 
naturalnej odporności na zmiany 
środowiskowe o szerszej skali. Chroni się 
gatunki i siedliska morskie, zapobiega się 
ich pogarszaniu oraz, w miarę możliwości, 
odnawia się ich strukturę, funkcje i 
procesy; zapobiega spadkowi naturalnej 
różnorodności biologicznej będącemu 
skutkiem działalności człowieka, a 
równowaga funkcjonowania różnorodnych 
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składników biologicznych jest zachowana;

b) właściwości hydromorfologiczne, 
fizyczne i chemiczne ekosystemów, w tym 
właściwości będące skutkiem działalności 
człowieka na danym obszarze, umożliwiają 
normalne funkcjonowanie ekosystemów, jak 
opisano powyżej. Substancje i energia 
wprowadzane do środowiska morskiego 
przez człowieka nie powodują efektów 
zanieczyszczenia.

b) właściwości hydromorfologiczne, 
fizyczne i chemiczne ekosystemów, w tym 
właściwości będące skutkiem działalności 
człowieka na danym obszarze, umożliwiają 
normalne funkcjonowanie ekosystemów, jak 
opisano powyżej. Substancje i energia, w 
tym również hałas, wprowadzane do 
środowiska morskiego są stale obniżane w 
celu zapewnienia minimalizacji wpływu lub 
zagrożenia dla morskiej bioróżnorodności, 
ekosystemów morskich, zdrowia ludzkiego i 
zgodnych z prawem rodzajów korzystania z 
morza oraz w celu zapewnienia, że nie 
powodują one efektów zanieczyszczenia; 

bb) wszelkie działania ludzi w obrębie 
danego obszaru i poza nim są prowadzone 
w sposób, dzięki któremu wspólnie 
wywierany przez nie nacisk na ekosystemy 
morskie da się pogodzić z dobrym stanem 
środowiska. Działania przeprowadzane 
przez ludzi w środowisku morskim nie 
przekraczają poziomu równowagi w skali 
geograficznej stosownej do dokonywania 
oceny. Utrzymywany jest potencjał w 
zakresie rodzajów korzystania ze 
środowiska morskiego i działań przyszłych 
pokoleń w tym środowisku; oraz
bc) spełnione są wszystkie warunki 
wymienione w załączniku I;

Dobry stan środowiska jest określany na 
poziomie regionu lub podregionu 
morskiego, o których mowa w art. 4, na 
podstawie ogólnych wskaźników jakości 
opisanych w załączniku I. W celu 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska, 
stosowane jest zarządzanie, które można 
dostosować, opracowane na podstawie 
podejścia opartego na ekosystemie służące 
stopniowemu osiągnięciu dobrego stanu 
środowiska;

Dobry stan środowiska jest określany na 
poziomie regionu lub podregionu 
morskiego, o których mowa w art. 4. W celu 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska, 
stosowane jest zarządzanie, które można 
dostosować, opracowane na podstawie 
podejścia opartego na ekosystemie służące 
stopniowemu osiągnięciu dobrego stanu 
środowiska;

Or. fr

Uzasadnienie

Nowa wersja poprawki jest bliższa tekstowi Rady, a jednocześnie uwzględnia niezbędne 
elementy mające na celu poprawę ich języka. Zastępuje poprawkę 7.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 59
Artykuł 3 ustęp 6

6) „kryteria” oznaczają charakterystyczne 
cechy techniczne ściśle powiązane z 
ogólnymi wskaźnikami jakości;

6) „kryteria” odnoszą się do wykazu 
warunków określonych w załączniku I i 
oznaczają charakterystyczne cechy 
techniczne ściśle powiązane z ogólnymi 
wskaźnikami jakości;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 60
Artykuł 3 ustęp 8

8) „zanieczyszczenie” oznacza 
spowodowane przez działalność człowieka 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie 
do środowiska morskiego substancji lub 
energii, w tym również podmorski hałas
będący wynikiem działalności człowieka, 
które powoduje lub może powodować 
negatywne skutki takie jak szkody w żywych 
zasobach i ekosystemach morskich, 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 
utrudnienia w działalności morskiej, w tym 
dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz 
w innych zgodnych z prawem sposobach 
korzystania z morza, jak również 
pogorszenie jakości użytkowanej wody 
morskiej i zmniejszenie walorów 
estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie 
możliwości zrównoważonego użytkowania 
zasobów i usług morskich;

8) „zanieczyszczenie” oznacza 
spowodowane przez działalność człowieka 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie 
do środowiska morskiego substancji lub 
energii, hałas, które powoduje lub może 
powodować negatywne skutki, takie jak 
szkody dla morskiej różnorodności 
biologicznej i ekosystemów morskich, 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 
utrudnienia w działalności morskiej, w tym 
dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz 
w innych zgodnych z prawem sposobach 
korzystania z morza, jak również 
pogorszenie jakości użytkowanej wody 
morskiej i zmniejszenie walorów 
estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie 
możliwości zrównoważonego użytkowania 
zasobów i usług morskich;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 27 PE z pierwszego czytania.



PE394.048v01-00 18/45 AM\684917PL.doc

PL

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 61
Artykuł 3 ustęp 9

9) „obszar szczególny” oznacza obszar wód 
morskich państwa członkowskiego, w 
odniesieniu do którego to obszaru nie 
można osiągnąć celów środowiskowych 
przy użyciu środków podejmowanych przez 
to państwo członkowskie z powodów 
wymienionych w art. 14;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnie spójności z przepisami art. 14 dotyczącego wyjątków. 
Parlament skreślił w pierwszym czytaniu odniesienie do obszarów szczególnych, ponieważ 
mogłyby one być mylone ze szczególnymi „obszarami chronionymi”. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 62
Artykuł 3 ustęp 9 a (nowy)

9a. „morskie obszary chronione” oznaczają 
obszary, w których należy ograniczyć 
działania określone jako działania 
wywierające znaczną presję i oddziaływanie 
na środowisko morskie. Morskie obszary 
chronione są wyznaczane przez państwa 
członkowskie w fazie przygotowawczej 
strategii morskiej i należą do systemu 
morskiego planowania przestrzennego 
spójnego na poziomie wspólnotowym, 
regionalnym i podregionalnym lokalnym 
oraz zgodnego z międzynarodowymi 
zobowiązaniami, których Wspólnota jest 
stroną.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z wyszczególnionych działań są prowadzone na obszarach morskich od dawna. Na 
przykład pogłębianie może być w tych obszarach konieczne dla utrzymania bezpiecznej dla 
żeglugi głębokości. W przeciwnym razie bezpieczeństwo żeglugi może być zagrożone. 
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Ewentualne wypadki statków mogłyby spowodować nawet większe szkody dla środowiska. 
Poprawka ta przywraca częściowo poprawkę 27 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 63
Artykuł 5 ustęp 1 i ustęp 2 część wprowadzająca

1. Każde państwo członkowskie opracowuje 
w odniesieniu do każdego danego regionu 
lub podregionu morskiego strategię morską 
dla jego wód morskich zgodnie z planem 
działania określonym w ust. 2 lit. a) i b).

1. Państwa członkowskie osiągają dobry 
stan środowiska poprzez ustanawianie i 
wdrażanie strategii morskich.

2. Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą zagwarantowaniu 
koordynacji – w obrębie każdego regionu 
lub podregionu morskiego – środków 
wymaganych do osiągnięcia celów 
niniejszej dyrektywy, w szczególności 
poszczególnych elementów strategii 
morskich, o których mowa w lit. a) i b), w 
następujący sposób:

2. Państwa członkowskie należące do 
jednego regionu morskiego zapewniają 
stworzenie jednej, wspólnej strategii 
morskiej na jeden region lub podregion dla 
wód podlegających ich suwerenności lub 
jurysdykcji w ramach tego regionu. Każde 
państwo członkowskie opracowuje w 
obrębie danego regionu morskiego strategię 
morską dla podlegających mu europejskich 
wód morskich zgodnie z następującym 
planem działania:

Or. fr

Uzasadnienie

Nowa poprawka 63 zastępuje poprawki 10 i 11.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 64
Artykuł 5 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą zagwarantowaniu 
koordynacji – w obrębie każdego regionu 
lub podregionu morskiego – środków 
wymaganych do osiągnięcia celów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności poszczególnych 
elementów strategii morskich, o których 
mowa w lit. a) i b), w następujący sposób:

2. Państwa członkowskie, przy pomocy 
regionalnych konwencji morskich, 
prowadzą współpracę służącą 
zagwarantowaniu koordynacji – w obrębie 
każdego regionu lub podregionu morskiego 
– środków wymaganych do osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy, w szczególności 
poszczególnych elementów strategii 
morskich, o których mowa w lit. a) i b), w 



PE394.048v01-00 20/45 AM\684917PL.doc

PL

następujący sposób:

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 65
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Przepisy art. 5 ust. 2 lit. a) i b) nie 
stanowią przeszkody dla państwa 
członkowskiego w utrzymaniu lub 
wprowadzeniu bardziej rygorystycznych 
środków ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować prawo do zastosowania surowszych środków 
ochronnych.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 66
Artykuł 5 ustęp 3 część wprowadzająca

3. Państwa członkowskie posiadające 
granice w tym samym regionie lub 
podregionie morskim objętym niniejszą 
dyrektywą, gdzie stan morza jest na tyle 
krytyczny, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie, powinny dążyć 
do uzgodnienia planu działania zgodnie z 
ust. 1, który zakłada wcześniejsze wejście w 
życie programów środków. W takich 
przypadkach:

3. Państwa członkowskie posiadające 
granice w tym samym regionie lub 
podregionie morskim objętym niniejszą 
dyrektywą, gdzie stan morza jest na tyle 
krytyczny, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie, powinny 
opracować plan działania zgodnie z ust. 1, 
który zakłada wcześniejsze wejście w życie 
programów środków. W takich 
przypadkach:

Or. sv

Uzasadnienie

Sformułowanie art. 5 ust. 3 wspólnego stanowiska Rady nie zobowiązuje państw 
członkowskich do niczego. W celu osiągnięcia prawdziwej integracji pomiędzy różnymi 
sektorami zgodnie z Zieloną księgą „W kierunku przyszłej polityki morskiej Unii” konieczne 
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jest bardziej wiążące sformułowanie.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 67
Artykuł 5 ustęp 3 litera b a) (nowa)

ba) Region morski Morza Bałtyckiego 
mógłby stać się obszarem pilotażowym 
wdrożenia strategii morskiej. Przyszły 
Bałtycki Plan Działania w ramach 
Konwencji Helsińskiej (HELCOM) mógłby 
być przydatny dla wykorzystania Morza 
Bałtyckiego jako obszaru pilotażowego 
wdrożenia strategii morskiej.
Państwa członkowskie regionu opracują 
wspólny program środków dla regionu 
morskiego Morza Bałtyckiego zgodnie z art. 
13, najpóźniej do 2012 r., w celu 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska w 
tym regionie.

Or. en

Uzasadnienie

Wiadomo, że stan środowiska Morza Bałtyckiego wymaga pilnego działania. Osiem z 
dziewięciu państw wokół Morza Bałtyckiego należy do Unii Europejskiej. Region morski 
Morza Bałtyckiego byłby zatem odpowiednim obszarem pilotażowym wdrożenia strategii 
morskiej.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 68
Artykuł 5 ustęp 4

4. Państwa członkowskie opracowują i 
wdrażają wszystkie elementy strategii 
morskich, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), lecz nie muszą przy tym podejmować 
szczególnych kroków, jeśli nie występuje 
znaczne zagrożenie dla środowiska 
morskiego, lub gdyby koszty były 
nieproporcjonalnie wysokie, biorąc pod 
uwagę zagrożenia dla środowiska 

skreślony
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morskiego.
W przypadku gdy państwo członkowskie nie 
podejmuje żadnych kroków z 
któregokolwiek z wymienionych powodów, 
państwo to przekazuje Komisji konieczne 
uzasadnienie jego decyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

Skreśla się nowy tekst Rady przewidujący przypadki, w których nie podejmuje się żadnych 
kroków.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 69
Artykuł 5 ustęp 4

4. Państwa członkowskie opracowują i 
wdrażają wszystkie elementy strategii 
morskich, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), lecz nie muszą przy tym podejmować 
szczególnych kroków, jeśli nie występuje 
znaczne zagrożenie dla środowiska 
morskiego, lub gdyby koszty były 
nieproporcjonalnie wysokie, biorąc pod 
uwagę zagrożenia dla środowiska 
morskiego.

4. Państwa członkowskie opracowują i 
wdrażają wszystkie elementy strategii 
morskich, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b).

W przypadku gdy państwo członkowskie nie 
podejmuje żadnych kroków z 
któregokolwiek z wymienionych powodów, 
państwo to przekazuje Komisji konieczne 
uzasadnienie jego decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy tekst Rady jest zbędny. Artykuł dotyczący programu środków przewiduje analizę 
kosztów i korzyści, a także zapewnienie opłacalności środków.
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Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 70
Artykuł 5 ustęp 4 akapit 2 a (nowy)

Jeżeli z przyczyn technicznych, 
gospodarczych lub administracyjnych, 
wdrożenie wszystkich części strategii 
morskich określonych w ust. 2a) i b) 
zgodnie z harmonogramem ustanowionym 
w ust. 2 nie jest możliwe, to termin ten 
można przedłużyć, lecz nie więcej niż o 4 
lata.

Or. sv

Uzasadnienie

Aby umożliwić niektórym regionom przedłużenie terminu wdrożenia, należy w niniejszej 
dyrektywie przewidzieć przepisy podobne do przepisów ramowej dyrektywy wodnej, aby w 
niektórych przypadkach, mianowicie z przyczyn technicznych, gospodarczych lub 
administracyjnych, można było przedłużyć termin wdrożenia środków określony w art. 5 o 
czas określony we wniosku Komisji.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 71
Artykuł 8 ustęp 1 część wprowadzająca oraz litery a) i b)

1. Państwa członkowskie sporządzają 
wstępną ocenę swoich wód morskich, która 
uwzględnia istniejące dane, jeśli są one 
dostępne, oraz zawiera następujące 
elementy:

1. Państwa członkowskie sporządzają dla 
każdego regionu morskiego wstępną ocenę 
swoich wód morskich, która uwzględnia 
istniejące dane, jeśli są one dostępne, oraz 
zawiera następujące elementy:

a) analizę podstawowych właściwości i 
obecnego stanu środowiska tych wód na 
podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 1 w 
załączniku III, uwzględniającą właściwości 
fizykochemiczne, typy siedlisk, składniki 
biologiczne oraz hydromorfologię;

a) analizę podstawowych właściwości, 
funkcji i obecnego stanu środowiska tych 
wód na podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 1 w 
załączniku III, uwzględniającą właściwości 
fizykochemiczne, typy siedlisk, składniki 
biologiczne oraz hydromorfologię;

b) analizę dominujących presji i 
oddziaływań, łącznie z działalnością 
człowieka, wywieranych na właściwości 
oraz stan środowiska tych wód, na 
podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 2 w 

b) analizę dominujących presji i 
oddziaływań, łącznie z działalnością 
człowieka, na stan środowiska tych wód, 
która:
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załączniku III, uwzględniającą jakościowe i 
ilościowe aspekty zróżnicowanych presji 
oraz dające się wyróżnić tendencje;

i) opiera się na orientacyjnym wykazie 
elementów umieszczonych w tabeli 2 w 
załączniku III i uwzględnia jakościowe i 
ilościowe aspekty różnych presji oraz 
dające się wyróżnić tendencje,
ii) obejmuje skutki kumulacyjne i 
synergiczne oraz 
iii) uwzględnia odpowiednie oceny 
przeprowadzone na mocy istniejącej 
legislacji europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uzupełnienie kryteriów oceny przez państwa członkowskie stanu ich wód 
morskich.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 72
Artykuł 8 ustęp 1 litera a)

a) analizę podstawowych właściwości i 
obecnego stanu środowiska tych wód na 
podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 1 w 
załączniku III, uwzględniającą właściwości 
fizykochemiczne, typy siedlisk, składniki 
biologiczne oraz hydromorfologię;

a) analizę podstawowych właściwości, 
funkcji i obecnego stanu środowiska tych 
wód na podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 1 w 
załączniku III, uwzględniającą właściwości 
fizykochemiczne, typy siedlisk, składniki 
biologiczne oraz hydromorfologię;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 48 PE z pierwszego czytania.



AM\684917PL.doc 25/45 PE394.048v01-00

PL

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 73
Artykuł 8 ustęp 2

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniają elementy dotyczące wód 
przybrzeżnych, przejściowych i 
terytorialnych objętych stosownymi 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE. W 
analizach tych uwzględnia się również lub 
stosuje jako podstawę inne stosowne oceny, 
takie jak przeprowadzone wspólnie w 
ramach regionalnych konwencji morskich, 
tak aby możliwe było dokonanie 
kompleksowej oceny stanu środowiska 
morskiego.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniają elementy dotyczące wód 
przybrzeżnych, przejściowych i 
terytorialnych objętych stosownymi 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE, jak 
również odnośnymi przepisami dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych, dyrektywy 2006/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania 
jakością wody w kąpieliskach oraz projektu 
dyrektywy w sprawie norm jakości 
środowiska w dziedzinie polityki wodnej. W 
analizach tych uwzględnia się również lub 
stosuje jako podstawę inne stosowne oceny, 
takie jak przeprowadzone wspólnie w 
ramach regionalnych konwencji morskich 
tak, aby możliwe było dokonanie 
kompleksowej oceny stanu środowiska 
morskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena elementów opisanych w załączniku III dla określenia prawidłowego stanu środowiska 
oraz analizy, o których mowa w ust. 1 powinny opierać się na istniejących i opracowywanych 
przepisach oraz uzupełniać te przepisy, aby zapobiec powielaniu tej samej pracy.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 74
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dane i informacje wynikające ze 
wstępnej oceny zostaną udostępnione 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, 
a także właściwym regionalnym 
organizacjom morskim i rybackim oraz 
konwencjom, nie później niż trzy miesiące 
po zakończeniu oceny, na potrzeby 
ogólnoeuropejskich ocen morskich, a w 
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szczególności przeglądu stanu środowiska 
morskiego we Wspólnocie zgodnie z art. 20 
ust. 2 lit. b.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Agencja Ochrony Środowiska powinna otrzymywać wszystkie istotne informacje, 
co ułatwi funkcjonowanie centralnej bazy danych oraz umożliwi wykorzystanie informacji w 
ogólnoeuropejskich sprawozdaniach ze stanu europejskich mórz.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 75
Artykuł 11 ustęp 1 akapit 2

Programy monitorowania opierają się na 
stosownych przepisach dotyczących oceny 
i monitorowania, ustanowionych w ramach 
prawodawstwa wspólnotowego lub umów 
międzynarodowych oraz są zgodne z tymi 
przepisami.

Programy monitorowania są spójne w 
ramach regionów i podregionów morskich 
oraz opierają się na stosownych przepisach 
dotyczących oceny i monitorowania, 
ustanowionych w ramach prawodawstwa 
wspólnotowego, w szczególności w 
dyrektywie 79/409/EWG1 i 92/43/EWG2, lub 
umów międzynarodowych, czy też 
wspólnotowych inicjatyw dotyczących 
infrastruktury danych przestrzennych oraz 
GMES (programu monitoringu środowiska 
i bezpieczeństwa), szczególnie w 
odniesieniu do usług morskich, w takim 
stopniu, w jakim wymogi te dotyczą wód 
morskich państwa członkowskiego w wyżej 
wymienionym regionie morskim.
__________
1 Dyrektywa Rady w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa
2 Dyrektywa Rady w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne odniesienie do zasad ochrony środowiska przewidzianych w polityce ochrony 
środowiska UE powinno umocnić ich zastosowanie i zapewnić spójność z szerszym 
kierunkiem polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 76
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

Państwa członkowskie przyjmują środki i 
programy służące wykrywalności i 
identyfikowalności zanieczyszczeń morza.

Or. en

Uzasadnienie

Źródła zanieczyszczenia wód morskich, zarówno na lądzie, jak i w morzu, powinny być 
wykryte i zidentyfikowane w celu umożliwienia powstrzymania zanieczyszczenia krajowymi 
lub unijnymi środkami. Poprawka przywraca ze zmianami poprawkę 59 z pierwszego 
czytania.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 77
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Dane i informacje wynikające z tych 
programów monitorowania są 
udostępniane Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska, a także właściwym 
regionalnym organizacjom morskim i 
rybackim oraz konwencjom, nie później niż 
trzy miesiące po zakończeniu tych 
programów, na potrzeby 
ogólnoeuropejskich ocen morskich, a w 
szczególności przeglądu stanu środowiska 
morskiego we Wspólnocie zgodnie z art. 20 
ust. 2 lit. b.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Agencja Ochrony Środowiska powinna otrzymywać wszystkie istotne informacje, 
co ułatwi funkcjonowanie centralnej bazy danych oraz umożliwi wykorzystanie informacji w 
ogólnoeuropejskich sprawozdaniach ze stanu europejskich mórz.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 78
Artykuł 12

Artykuł 12 Artykuł 12
Powiadomienia i opinia Komisji Powiadomienia i ocena Komisji

Na podstawie wszystkich powiadomień 
otrzymanych zgodnie z art. 9 ust. 2, art. 10 
ust. 2 i art. 11 ust. 2 w odniesieniu do 
każdego regionu lub podregionu morskiego
Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
elementy zawarte w powiadomieniu tworzą 
odpowiednie ramy spełniające wymogi
niniejszej dyrektywy.

Na podstawie wszystkich powiadomień o 
programach środków otrzymanych zgodnie 
z art. 13 ust. 6, Komisja ocenia, czy w 
przypadku każdego państwa 
członkowskiego, programy zawarte w 
powiadomieniu tworzą odpowiednie ramy 
do osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy.

Przygotowując opinię, Komisja uwzględnia 
spójność ram w obrębie różnych regionów i 
podregionów morskich oraz w całej 
Wspólnocie i może zwrócić się do 
zainteresowanych państw członkowskich 
o dostarczenie wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji, które są niezbędne.

Sporządzając oceny, o których mowa 
powyżej, Komisja uwzględnia spójność 
programów środków w całej Wspólnocie i 
może zwrócić się do zainteresowanych 
państw członkowskich o dostarczenie 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji, które są niezbędne.

W terminie sześciu miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o programach środków 
Komisja może, w stosunku do każdego 
państwa członkowskiego, podjąć decyzję o 
odrzuceniu programu lub któregokolwiek z 
jego elementów, w przypadku niezgodności 
z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 79
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 2

Środki te są opracowywane na podstawie 
oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z 
art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów 
środowiskowych określonych zgodnie z art. 
10 ust. 1, jak również przy uwzględnieniu 
rodzajów środków wymienionych w 
załączniku VI.

Środki te są opracowywane na podstawie 
oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z 
art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów 
środowiskowych określonych zgodnie z art. 
10 ust. 1, przy uwzględnieniu rodzajów 
środków wymienionych w załączniku VI, 
odnośnego wpływu i właściwości w 
wymiarze transgranicznym, oraz opierają 
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się na następujących zasadach w zakresie 
środowiska:
a) zasadzie ostrożności oraz zasadach 
podejmowania działania zapobiegawczego, 
naprawiania szkody dla środowiska 
naturalnego w pierwszym rzędzie u źródła 
oraz zasadzie „zanieczyszczający płaci”;
b) podejściu ekosystemowym.
Państwa członkowskie podejmują decyzję w 
sprawie środków, które należy przyjąć w 
celu wykrywania i identyfikacji 
zanieczyszczenia wód morskich.

Or. en

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 80
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 2

Środki te są opracowywane na podstawie 
oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z 
art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów 
środowiskowych określonych zgodnie z art. 
10 ust. 1, jak również przy uwzględnieniu 
rodzajów środków wymienionych w 
załączniku VI.

Środki te są opracowywane na podstawie 
oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z 
art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów 
środowiskowych określonych zgodnie z art. 
10 ust. 1, przy uwzględnieniu rodzajów 
środków wymienionych w załączniku VI, 
odpowiednich skutków i cech 
transgranicznych, oraz w oparciu o 
następujące zasady dotyczące środowiska 
naturalnego:
a) zasadzie ostrożności oraz zasadach 
podejmowania działania zapobiegawczego, 
naprawiania szkody dla środowiska 
naturalnego w pierwszym rzędzie u źródła 
oraz zasadzie „zanieczyszczający płaci”;
b) podejściu ekosystemowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne odniesienie do zasad ochrony środowiska przewidzianych w polityce ochrony 
środowiska UE powinno umocnić ich zastosowanie oraz zapewnia spójność z szerszym 
kierunkiem polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 81
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa członkowskie włączają środki 
opracowane zgodnie z ust. 1 do programu 
środków, biorąc pod uwagę właściwe środki 
wymagane na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego, w szczególności dyrektywy 
2000/60/WE, lub umów międzynarodowych.

2. Państwa członkowskie włączają środki 
opracowane zgodnie z ust. 1 do programu 
środków, biorąc pod uwagę właściwe środki 
wymagane na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego, w szczególności dyrektywy 
2000/60/WE, dyrektywy 91/271/EWG, 
dyrektywy 2006/7/WE oraz projektu 
dyrektywy w sprawie norm jakości 
środowiska w dziedzinie polityki wodnej 
zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE, lub 
umów międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie norm przewidzianych w powyższych dyrektywach będzie miało szczególnie 
pozytywny wpływ na środowisko morskie i ułatwi realizację celów minimalnych zbiorów 
danych (MSD). Lepsza koordynacja i spójne stosowanie środków zmniejszy ryzyko powielania 
lub braków w zakresie środków, zapewni ich spójne stosowanie w ramach obszaru 
geograficznego objętego danym środkiem oraz ułatwi przyjęcie spójnego harmonogramu 
wdrożenia.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 82
Artykuł 13 ustęp 3 akapit 1

3. Przygotowując program środków zgodnie 
z ust. 2, państwa członkowskie w należyty 
sposób uwzględniają zrównoważony rozwój, 
a w szczególności społeczny i gospodarczy 
wpływ planowanych środków.

3. Przygotowując program środków zgodnie 
z ust. 2, państwa członkowskie w należyty 
sposób uwzględniają zrównoważony rozwój, 
a w szczególności społeczny i gospodarczy 
wpływ planowanych środków.

Państwa członkowskie tworzą ramy 
i platformy administracyjne umożliwiające 
międzysektorowe podejście do zagadnień 
morskich w celu połączenia nauki i 
środków dotyczących środowiska 
naturalnego z gospodarczym, społecznym 
i administracyjnym rozwojem danego 
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obszaru oraz czerpanie korzyści z takiego 
współdziałania.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 88 PE z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 83
Artykuł 13 ustęp 3 akapit 2

Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek 
nowego środka państwa członkowskie 
dopilnowują, by były one opłacalne i 
technicznie wykonalne oraz 
przeprowadzają oceny oddziaływania, w 
tym analizy kosztów i korzyści.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Skreśla się nowy tekst Rady oparty na analizach kosztów i zysków.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 84
Artykuł 13 ustęp 4

4. Programy środków ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu powinny zawierać takie
środki, jak wykorzystanie specjalnych 
obszarów ochrony, zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG, obszarów specjalnej ochrony, 
zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG oraz 
chronionych obszarów morskich zgodnie z 
ustaleniami Wspólnoty i zainteresowanych 
państw członkowskich w ramach umów 
międzynarodowych lub regionalnych, 
których są stronami.

4. Programy środków ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu zawierają środki 
ochrony przestrzennej, które obejmują, lecz 
nie ograniczają się do wykorzystania
specjalnych obszarów ochrony, zgodnie z 
dyrektywą 92/43/EWG, obszarów specjalnej 
ochrony, zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG 
oraz chronionych obszarów morskich 
zgodnie z ustaleniami Wspólnoty i 
zainteresowanych państw członkowskich 
w ramach umów międzynarodowych lub 
regionalnych, których są stronami, w 
szczególności z decyzją VII/5 konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
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biologicznej.
W tym kontekście państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by obszary te stały się 
częścią spójnej i reprezentatywnej sieci 
chronionych obszarów morskich.

W tym kontekście państwa członkowskie 
dbają, by obszary te stały się częścią spójnej 
i reprezentatywnej, wystarczająco rozległej 
sieci chronionych obszarów morskich 
najpóźniej do 2010 r. Sieć ta obejmuje 
obszary o wystarczających rozmiarach, 
które będą całkowicie chronione przed 
wszelką eksploatacją, w celu zapewnienia 
ochrony między innymi tarlisk, wylęgarni i 
żerowisk oraz w celu zachowania lub 
odbudowy integralności, struktury i 
funkcjonowania ekosystemów.
Programy środków powinny zawierać w 
szczególności środki dotyczące wód 
terytorialnych, przejściowych i 
przybrzeżnych, na mocy dyrektywy 
2000/60/WE. 
Państwa członkowskie ustanawiają dla tych 
stref ochrony morskiej rejestr(-y), które(-e) 
należy ukończyć najpóźniej w dniu …*.
Należy dokonywać przeglądu i aktualizacji 
rejestru(-ów) stref ochrony morskiej w 
odniesieniu do każdego regionu lub 
podregionu morskiego.
Informacje zawarte w rejestrze(-ach) 
powinny być publicznie dostępne.
__________

* 3 lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastępuje poprawki 15 i 23 (szczególnie wrażliwe obszary morskie).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 85
Artykuł 13 ustęp 4

4. Programy środków ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu powinny zawierać takie 
środki, jak wykorzystanie specjalnych 
obszarów ochrony, zgodnie z dyrektywą 

4. Programy środków ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu zawierają środki 
ochrony przestrzennej, takie jak między 
innymi wykorzystanie specjalnych obszarów 
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92/43/EWG, obszarów specjalnej ochrony, 
zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG oraz 
chronionych obszarów morskich zgodnie z 
ustaleniami Wspólnoty i zainteresowanych 
państw członkowskich w ramach umów 
międzynarodowych lub regionalnych, 
których są stronami.

ochrony, zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG, 
obszarów specjalnej ochrony, zgodnie z 
dyrektywą 79/409/EWG oraz chronionych 
obszarów morskich zgodnie z ustaleniami 
Wspólnoty i zainteresowanych państw 
członkowskich w ramach umów 
międzynarodowych lub regionalnych, 
których są stronami, w tym decyzji VII/5 
Konferencji Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej.

W tym kontekście państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by obszary te stały się 
częścią spójnej i reprezentatywnej sieci 
chronionych obszarów morskich.

W tym kontekście państwa członkowskie 
zapewnią, by obszary te stały się częścią 
spójnej i reprezentatywnej sieci chronionych 
obszarów morskich najpóźniej do 2012 r. 
Sieć obejmuje obszary o wystarczających 
rozmiarach, które będą całkowicie 
chronione przed wszelką eksploatacją, w 
celu zapewnienia ochrony między innymi 
tarlisk, wylęgarni i żerowisk oraz w celu 
zachowania lub odbudowy integralności, 
struktury i funkcjonowania ekosystemów.
Programy środków obejmują również 
środki dotyczące wód przejściowych, 
przybrzeżnych i terytorialnych 
podlegających dyrektywie 2000/60/WE.
Państwa członkowskie ustanawiają dla tych 
stref ochrony morskiej rejestr(-y), którego(-
ych) opracowywanie musi być ukończone 
najpóźniej ...∗.
Rejestr(-y) stref ochrony morskiej podlega(-
ją) przeglądowi i aktualizacji w odniesieniu 
do każdego regionu lub podregionu 
morskiego.
Informacje zawarte w rejestrze(-ach) muszą 
być publicznie dostępne.
_________

* 3 lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 86
Artykuł 13 ustęp 5

5. Państwa członkowskie wskazują w 
swoich programach sposób wdrażania 
środków oraz określają, w jaki sposób 
przyczynią się one do osiągnięcia celów 
środowiskowych ustanowionych zgodnie z 
art. 10 ust. 1.

5. Państwa członkowskie wskazują w 
swoich programach sposób wdrażania 
środków oraz określają, w jaki sposób 
przyczynią się one do osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska i celów środowiskowych 
ustanowionych zgodnie z art. 10 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastępuje poprawki 15 i 23 (szczególnie wrażliwe obszary morskie).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 87
Artykuł 13 ustęp 5

5. Państwa członkowskie wskazują w 
swoich programach sposób wdrażania 
środków oraz określają, w jaki sposób 
przyczynią się one do osiągnięcia celów 
środowiskowych ustanowionych zgodnie z 
art. 10 ust. 1.

5. Państwa członkowskie wskazują w 
swoich programach sposób wdrażania 
środków oraz określają, w jaki sposób 
przyczynią się one do osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska oraz celów 
środowiskowych ustanowionych zgodnie z 
art. 10 ust. 1.

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 88
Artykuł 13 ustęp 7 a (nowy)

7a. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron, Komisja, 
najpóźniej [trzy lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy], zgodnie z procedurą 
określoną w art. 23, przyjmie szczegółowe 
kryteria i normy stosowania zasad dobrego 
zarządzania zasobami oceanicznymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 65 PE z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 89
Artykuł 14

1. Państwo członkowskie może określić 
szczególny obszar na terenie swoich wód 
morskich, gdzie z jakiegokolwiek powodu 
wymienionego w lit. a)–d), cele 
środowiskowe nie mogą zostać osiągnięte za 
pomocą środków przyjętych przez to 
państwo członkowskie lub, z powodów, o 
których mowa w lit. e), nie mogą zostać 
osiągnięte w określonym przedziale 
czasowym:

1. Jeżeli państwo członkowskie po 
ustanowieniu programu środków na mocy 
art. 13 określa przypadek, w którym z 
podanych poniżej względów cele 
środowiskowe i dobry stan środowiska nie 
cele środowiskowe nie mogą zostać 
osiągnięte za pomocą środków przyjętych 
przez to państwo członkowskie, powinno 
ono wyraźnie wskazać ten przypadek w 
swoim programie środków i przekazać 
Komisji niezbędne wyjaśnienia swojej 
opinii:
(-aa) cel środowiskowy nie jest właściwy dla 
tego państwa członkowskiego z powodu 
jakości, ze względu na którą to państwo 
członkowskie nie jest zainteresowane;
(-ab) uprawnienie do przyjęcia 
danego(-ych) środka(-ów) nie należy 
wyłącznie, na mocy prawa wspólnotowego, 
do tego państwa członkowskiego;
(-ab) uprawnienie do przyjęcia danego
środka lub środków nie należy wyłącznie, 
na mocy prawa międzynarodowego, do tego 
państwa członkowskiego;

a) działanie lub brak działania, za które dane 
państwo członkowskie nie jest 
odpowiedzialne;

a) działanie lub brak działania ze strony 
państwa trzeciego, Wspólnoty Europejskiej 
lub jakiejkolwiek innej organizacji 
międzynarodowej za które dane państwo 
członkowskie nie jest odpowiedzialne;

b) przyczyny naturalne; b) przyczyny naturalne;

c) siła wyższa; c) siła wyższa;

(ca) zmiany klimatyczne;
d) zmiany właściwości wód morskich 
spowodowane przez działania podjęte z 
ważnych względów interesu publicznego, 

d) modyfikacje lub zmiany fizycznych
właściwości wód morskich spowodowane 
przez działania podjęte z ważnych względów 
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które zostały uznane za istotniejsze niż 
negatywne oddziaływanie na środowisko, w 
tym oddziaływanie transgraniczne;

interesu publicznego, które zostały uznane 
za istotniejsze niż negatywne oddziaływanie 
na środowisko, w tym oddziaływanie 
transgraniczne;

e) warunki naturalne, które nie pozwalają 
na szybką poprawę stanu danych wód 
morskich.
Dane państwo członkowskie wyraźnie 
określa ten obszar w swoim programie 
środków i przekazuje Komisji uzasadnienie 
jego opinii. Przy określaniu obszarów 
specjalnych, państwa członkowskie
uwzględniają konsekwencje dla państw 
członkowskich w danym regionie lub 
podregionie morskim.

Dane państwo członkowskie uwzględnia
konsekwencje dla państw członkowskich w 
danym regionie lub podregionie morskim.

Dane państwo członkowskie podejmuje 
właściwe środki ad hoc służące dalszemu 
dążeniu do osiągnięcia celów 
środowiskowych, aby zapobiec 
postępującemu pogarszaniu się stanu wód 
morskich z powodów określonych w lit. b), 
c) lub d), oraz służące złagodzeniu 
niekorzystnego oddziaływania na poziomie 
danego regionu lub podregionu morskiego 
lub w wodach morskich innych państw 
członkowskich.

Jednakże każde państwo członkowskie 
powołujące się na przyczynę, o której mowa 
w lit. (-ab), (-ac), (a), (b), (c) lub (ca) 
powyżej włącza do swojego programu 
środków właściwe środki ad hoc, zgodne z 
prawem wspólnotowym i międzynarodowy, 
w celu zminimalizowania zakresu, w jakim 
dobry stan środowiska nie może zostać 
odpowiednio osiągnięty oraz służące 
dalszemu dążeniu do osiągnięcia celów 
środowiskowych, aby zapobiec 
postępującemu pogarszaniu się stanu wód 
morskich oraz służące złagodzeniu 
niekorzystnego oddziaływania na poziomie 
danego regionu lub podregionu morskiego 
lub w wodach morskich innych państw 
członkowskich.

2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 lit. d)
państwa członkowskie dbają o to, by zmiany 
w sposób trwały nie wykluczały osiągnięcia 
dobrego stanu środowiska na poziomie 
danego regionu lub podregionu morskiego 
lub w wodach morskich innych państw 
członkowskich ani nie zagrażały osiągnięciu 
takiego stanu.

2. Państwo członkowskie powołujące się na 
przyczynę, o której mowa w ust. 1 lit. d) dba 
o to, by modyfikacje lub zmiany w sposób 
trwały nie wykluczały osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska na poziomie danego 
regionu lub podregionu morskiego lub w 
wodach morskich innych państw 
członkowskich ani nie zagrażały osiągnięciu 
takiego stanu.

3. Środki ad hoc, o których mowa w ust. 1 
akapit trzeci, są w stopniu, w jakim jest to 
wykonalne, włączane do programu 
środków.

3. W przypadku, gdy państwo członkowskie 
powołuje się na przyczynę, o której mowa w 
ust. 1 lit.(-ab), a Komisja uznaje zasadność 
tej przyczyny, Komisja podejmuje 
niezwłocznie wszelkie niezbędne kroki 
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zgodnie z art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 66 PE z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Riitta Myller i Åsa Westlund

Poprawka 90
Artykuł 16

Powiadomienia i opinia Komisji Powiadomienia i ocena Komisji

Na podstawie powiadomień o programach 
środków dokonywanych zgodnie z art. 13 
ust. 6 Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
programy, o których powiadomiły one 
Komisję, stanowią właściwe ramy do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
określonego zgodnie z art. 9 ust. 1.

Na podstawie powiadomień o programach 
środków dokonywanych zgodnie z art. 13 
ust. 6 Komisja ocenia, w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego, czy 
programy, o których powiadomiły one 
Komisję, stanowią właściwe ramy do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska, 
zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy.

Przygotowując opinię, Komisja uwzględnia 
spójność programów środków w całej 
Wspólnocie i może zwrócić się do 
zainteresowanych państw członkowskich 
o dostarczenie wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji, które są dostępne.

Sporządzając oceny, o których mowa 
powyżej, Komisja uwzględnia spójność 
programów środków w całej Wspólnocie i 
może zwrócić się do zainteresowanych 
państw członkowskich o dostarczenie 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji, które są dostępne.
W terminie sześciu miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o programach środków 
Komisja może, w stosunku do każdego 
państwa członkowskiego, podjąć decyzję o 
odrzuceniu programu lub któregokolwiek z 
jego elementów, w przypadku niezgodności 
z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 91
Artykuł 19 ustęp 1 a (nowy)

Zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie 
angażują w miarę możliwości 
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zainteresowane strony, wykorzystując 
istniejące organy lub struktury 
zarządzające, w tym regionalne konwencje 
morskie, naukowe organy doradcze oraz 
regionalne komitety doradcze (RAC).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 67 PE z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 92
Artykuł 19 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie tworzą strukturę 
na rzecz konsultacji i regularnej wymiany 
informacji obejmującą właściwe władze 
lokalne, ekspertów, organizacje 
pozarządowe oraz wszystkich 
zainteresowanych użytkowników w danym 
regionie lub podregionie morskim. 
Zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie 
angażują w miarę możliwości 
zainteresowane strony, wykorzystując 
istniejące organy lub struktury 
zarządzające, w tym regionalne konwencje 
morskie, naukowe organy doradcze oraz 
regionalne komitety doradcze (RAC).

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 93
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a 
Sprawozdanie w sprawie postępów w 

obszarach chronionych
W terminie [24 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], Komisja przedstawi 
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sprawozdanie w sprawie postępów w 
zakresie tworzenia globalnej sieci obszarów 
chronionych oraz okresów i obszarów 
zamkniętych służących ochronie wylęgarni 
oraz okresów zgodnych ze zobowiązaniami 
wynikającymi z decyzji VII/5 Konferencji 
Stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej, a także w sprawie wkładu 
Wspólnoty w tworzenie takiej sieci.
Na tej podstawie, do roku 2012, Komisja -
odpowiednio do okoliczności i zgodnie z 
procedurami określonymi w Traktacie -
zaproponuje wszelkie dodatkowe środki 
wspólnotowe potrzebne do realizacji celu 
polegającego na ochronie reprezentatywnej 
sieci morskich obszarów chronionych.

Or. en

Uzasadnienie

WE jest zobowiązana, jako strona Konwencji o różnorodności biologicznej, do ochrony do 
2012 roku reprezentatywnej sieci morskich obszarów chronionych oraz okresów i obszarów 
zamkniętych służących ochronie wylęgarni. Rozbudowując globalną sieć obszarów 
chronionych Komisja powinna dokonać oceny wkładu Wspólnoty w reprezentatywną sieć 
morskich obszarów chronionych oraz w razie konieczności zaproponować dalsze środki 
(poprawka 72 PE z pierwszego czytania).

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 94
Załącznik I

Ogólne wskaźniki jakości, które należy 
rozważyć

podczas określania dobrego stanu środowiska
o którym mowa w art. 3 pkt 5, art. 9 ust. 1, art. 

9 ust. 3 i art. 22

Warunki, o których mowa w art. 3 i 9

1) Wszystkie elementy morskiego łańcucha 
pokarmowego, w stopniu w jakim są znane, 
występują w normalnych ilościach i 
zróżnicowaniu.

a) Na podstawie informacji dotyczących 
tendencji różnorodność biologiczna 
regionu morskiego jest zachowana (jeśli 
tendencje są trwałe) i odnawiana (jeśli 
odnotowano tendencję zniżkową), 
również w odniesieniu do ekosystemów, 
siedlisk i gatunków, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które są 
najbardziej wrażliwe na wpływ 
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działalności ludzkiej z uwagi na pewne 
cechy środowiskowe: słabość, 
wrażliwość, powolny wzrost, niska 
płodność, długowieczność, położenie na 
peryferiach strefy rozmieszczenia, słaby 
przepływ materiału genetycznego oraz 
genetycznie odrębne podpopulacje;

2) Gatunki obce wprowadzone do ekosystemu 
w wyniku działalności człowieka utrzymują się 
na poziomie, który nie powoduje szkodliwych 
zmian w ekosystemach.

b) populacje wszystkich żywych zasobów 
morskich zostały odnowione i są 
utrzymywane na poziomie, który w 
dalszej perspektywie może zapewnić 
bogactwo gatunków i utrzymanie ich 
pełnej zdolności reprodukcyjnej, 
wykazując rozkład ze względu na wiek i 
rozmiary populacji, świadczący o 
dobrym zdrowiu stada;

3) Populacje wszystkich ryb i skorupiaków 
eksploatowanych w celach handlowych 
utrzymują się w bezpiecznych granicach 
biologicznych.

c) rozkład i bogactwo gatunków, które 
nie są bezpośrednio poławiane, nie mogą 
(w znacznym stopniu) ucierpieć w 
wyniku działalności człowieka;

4) Do minimum ogranicza się eutrofizację 
wywołaną przez działalność człowieka, 
a w szczególności jej niekorzystne skutki.

d) negatywny wpływ praktyk w zakresie 
rybołówstwa na środowisko morskie 
został obniżony, dotyczy to również 
wpływu na dno morskie oraz przyłowy 
gatunków, które nie są gatunkami 
docelowymi, oraz młodych ryb;

5) Gatunki i siedliska odznaczają się 
rozmieszczeniem, liczebnością i jakością 
odpowiadającą dominującym warunkom 
fizjograficznym, geograficznym i 
klimatycznym. Utrzymana jest różnorodność 
biologiczna.

e) liczebność populacji gatunków 
małych ryb przeznaczonych na paszę, na 
niższym poziomie łańcucha 
pokarmowego, jest trwała, w 
szczególności pod względem ich 
znaczenia dla zależnych od nich 
drapieżników, łącznie z tymi rybami, 
które mają wartość handlową oraz 
wartość dla trwałego zachowania 
ekosystemów i podstawy ich zasobów;

6) Integralność dna morskiego utrzymuje się 
na poziomie zabezpieczającym funkcje 
ekosystemów.

f) stężenia substancji ekotoksycznych 
pochodzenia antropogenicznego, 
(obejmujących substancje syntetyczne i 
chemiczne zakłócające funkcje 
hormonalne) są bliskie zeru i jest 
pewność, że nie mogą one powodować 
bezpośrednio lub pośrednio szkód dla 
środowiska ani zdrowia ludzkiego;

7) Stała zmiana właściwości hydrograficznych 
nie ma niekorzystnego wpływu na ekosystemy 

g) stężenia substancji ekotoksycznych 
pochodzenia naturalnego są bliskie 
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morskie. naturalnym poziomom stężeń tych 
substancji w ekosystemie;

8) Stężenie substancji zanieczyszczających 
utrzymuje się na poziomie, który nie wywołuje 
skutków charakterystycznych dla 
zanieczyszczenia.

h) wpływ organicznych zanieczyszczeń i 
nawozów pochodzących z nadbrzeża lub 
ze źródeł lądowych, z akwakultury lub 
wyziewów z kanałów czy też innych 
odpływów znajduje się poniżej poziomu 
mogącego niekorzystnie wpływać na 
środowisko naturalne lub zdrowie 
ludzkie lub na zgodne z prawem 
korzystanie z morza i jego brzegów;

9) Poziom substancji zanieczyszczających w 
rybach i owocach morza przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi nie przekracza poziomów 
ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty 
ani innych istotnych norm.

i) eutrofizacja spowodowana na przykład 
emisjami substancji odżywczych, jak 
fosfor i azot, została zmniejszona do 
poziomu, na którym nie powoduje już 
negatywnych skutków, takich jak zanik 
bioróżnorodności, degradacja 
ekosystemów, szkodliwe zakwity glonów 
oraz niedobór tlenu w dolnych partiach 
wód;

10) Właściwości ani ilość znajdujących się w 
wodzie morskiej odpadów nie powodują szkód 
w środowisku morskim;

j) wpływ na ekosystemy morskie i 
przybrzeżne, wraz z siedliskiem i 
gatunkami, wynikający z badania lub 
eksploatacji dna morskiego, podłoża lub 
gatunków osiadłych, został 
zminimalizowany i nie oddziałuje w 
niekorzystny sposób na integralność 
strukturalną i ekologiczną ekosystemów 
głębinowych i z nimi związanych;

11) Wprowadzenie energii, w tym hałasu 
podwodnego, nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko morskie.

k) ilość odpadów w środowiskach 
morskich i nadbrzeżnych została 
obniżona do poziomu, który gwarantuje, 
że nie stanowią one zagrożenia dla 
gatunków i siedlisk morskich, zdrowia 
ludzkiego, bezpieczeństwa i gospodarki 
społeczności nadbrzeżnych;

W celu określenia cech dobrego stanu 
środowiska w regionie lub podregionie 
morskim, o czym mowa w art. 9 ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
wszystkie ogólne wskaźniki jakości 
wymienione w niniejszym załączniku po to, by 
zidentyfikować te wskaźniki, które mają być 
zastosowane do określenia dobrego stanu 
środowiska w tym regionie lub podregionie 
morskim. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że zastosowanie jednego 

n) zaprzestano regularnych wycieków 
benzyny z platform i rurociągów oraz 
stosowania szkodliwych szlamów 
wiertniczych, a przypadkowe wycieki 
tych substancji zostały 
zminimalizowane;
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lub kilku spośród tych wskaźników nie jest 
odpowiednie, państwo to przekazuje Komisji 
uzasadnienie w ramach powiadomienia 
sporządzonego zgodnie z art. 9 ust. 2.

o) niebezpieczne wycieki eksploatacyjne 
i zanieczyszczenia uwalniane z 
transportu morskiego oraz ryzyko 
wypadków, które mogłyby skutkować 
niebezpiecznymi wyciekami, zostały 
ograniczone do minimum;
p) celowe wprowadzanie gatunków 
egzotycznych do środowiska morskiego i 
nadbrzeżnego jest zakazane, przypadki 
wprowadzania przypadkowego zostały 
obniżone do minimum, a wody szutrowe, 
jako możliwe źródło wprowadzenia, 
zostały wyeliminowane. 
Wykorzystywanie nowych gatunków 
(wraz z gatunkami egzotycznymi i 
genetycznie zmodyfikowanymi) do 
akwakultury, bez przeprowadzenia 
uprzednio oceny wpływu, jest zakazane;
q) wpływ na gatunki i siedliska morskie i 
nadbrzeżne wynikający z budowli 
wykonanych przez człowieka został 
obniżony do minimum i nie oddziałuje 
negatywnie na integralność strukturalną 
i ekologiczną ekosystemów głębinowych 
i z nimi związanych, ani na zdolność 
gatunków i siedlisk morskich i 
nadbrzeżnych do dostosowania swojej 
strefy rozmieszczenia do zmian 
klimatycznych;
r) zagrożenie hałasem generowane na 
przykład przez transport morski i 
podwodny sprzęt akustyczny zostało 
ograniczone do minimum, aby uniknąć 
wywierania negatywnego wpływu na 
organizmy morskie, zdrowie ludzkie lub 
zgodne z prawem korzystanie z morza i 
jego brzegów;
s) systematyczne/celowe zrzuty wszelkich 
cieczy lub gazów do słupa wody zostały 
zakazane, a zrzuty ciał stałych do słupa 
wody są zakazane, chyba że zostało 
wydane zezwolenie zgodne z prawem 
międzynarodowym oraz przeprowadzono 
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uprzednią ocenę oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą Rady z 
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne 85/337/EWG* i 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi;
s) systematyczne/celowe zrzuty wszelkich 
cieczy lub gazów do dna 
morskiego/podłoża zostały zakazane, a 
zrzuty ciał stałych do dna 
morskiego/podłoża są zakazane, chyba 
że zostało wydane zezwolenie zgodne z 
prawem międzynarodowym oraz 
przeprowadzono uprzednią ocenę 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
dyrektywą 85/337/EWG i odpowiednimi 
umowami;
u) w każdym regionie udział obszarów 
morskich chronionych przed 
potencjalnie szkodliwą działalnością 
człowieka, a także różnorodność 
składowych ekosystemów obecnych na 
tych obszarach, są wystarczające, aby 
skutecznie przyczyniać się do 
regionalnej i globalnej sieci 
chronionych obszarów morskich.
_____________

* Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/EWG.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 33. Zmieniła się sytuacja prawna w odniesieniu do sekwestracji CO2 w 
dnie morskim. Nowy tekst jest odbiciem międzynarodowej konwencji zmienionej w 
listopadzie 2006 w celu umożliwienia, za zezwoleniem, sekwestracji CO2 w dnie morskim lub 
w podłożu.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 95
Załącznik I litera r a) (nowa)

(ra) systematyczne/celowe zrzuty wszelkich 
cieczy, gazów lub ciał stałych w słup wodny, 
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dno morskie/skałę macierzystą są zakazane, 
chyba że zostało wydane zezwolenie zgodne 
z prawem międzynarodowym oraz 
przeprowadzono uprzednią ocenę 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
dyrektywą 85/337/EWG i odpowiednimi 
umowami międzynarodowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta łączy lit. s) i t) sprawozdawcy w jeden tekst.

Poprawkę złożyły Eija-Riitta Korhola i Françoise Grossetête

Poprawka 96
Załącznik III tabela 2 „Skażenie substancjami niebezpiecznymi” tiret trzecie

- Wprowadzanie radionuklidów. skreślone

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka 90 PE w pierwszym czytaniu. Umieszczenie „wprowadzania radionuklidów” na 
tym wykazie jest sprzeczne z punktem preambuły 36, według którego „Traktat Euratom 
dotyczy kontroli zrzutów i emisji powstających na skutek użytkowania materiałów 
radioaktywnych i z tego względu niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować tych kwestii”.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 97
Załącznik VI punkt 1)

1) Kontrole wstępne: środki zarządzania, 
które wpływają na dozwoloną intensywność 
działalności człowieka.

1) Kontrole wstępne: środki zarządzania, 
które wpływają na dozwoloną intensywność 
działalności człowieka, w tym środki mające 
na celu zapewnienie, aby europejskie 
dotacje nie stały na przeszkodzie 
osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawki PE z pierwszego czytania do art. 8.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 98
Załącznik IV punkt 4 a (nowy)

4a. Środki służące poprawie wykrywalności 
i identyfikowalności zanieczyszczeń morza.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki PE z pierwszego czytania do art. 14 i 16. 
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