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Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 34
Considerentul 2

((2) Este evident că presiunile asupra 
resurselor naturale marine şi cererea de 
servicii ecologice marine sunt adesea prea 
mari, iar Comunitatea trebuie să îşi reducă 
impactul asupra apelor marine.

(2) Este evident că presiunile asupra 
resurselor naturale marine şi cererea de 
servicii ecologice maritime, cum ar fi 
absorbţia deşeurilor, sunt prea mari iar 
Comunitatea trebuie să îşi reducă impactul 
asupra apelor marine din interiorul şi din 
afara teritoriului comunitar.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 35
Considerentul 3

(3) Mediul marin este o moştenire preţioasă (3) Mediul marin este o moştenire preţioasă 
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care trebuie protejată, conservată şi, în 
măsura posibilului, refăcută, obiectivul final 
fiind acela de a menţine biodiversitatea şi de 
a asigura mări şi oceane variate şi dinamice, 
care să fie curate, sănătoase şi productive. În 
acest sens, prezenta directivă ar trebui să 
constituie pilonul de mediu pentru viitoarea 
politică maritimă a Uniunii Europene.

care trebuie protejată, conservată şi refăcută, 
obiectivul final fiind acela de a menţine 
biodiversitatea şi de a asigura mări şi oceane 
variate şi dinamice, care să fie curate, 
sănătoase şi productive. În acest sens, 
prezenta Directivă ar trebui, printre altele, 
să promoveze integrarea aspectelor 
referitoare la mediu în toate domeniile 
strategice relevante.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 36
Considerentul 7

(7) Prin aplicarea unei abordări ecosistemice 
a managementului activităţilor umane, 
permiţând totodată utilizarea durabilă a 
bunurilor şi a serviciilor marine, ar trebui 
să se acorde prioritate atingerii sau 
menţinerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin comunitar, continuării 
protecţiei şi conservării sale şi prevenirii 
deteriorării ulterioare.

(7) Prin aplicarea unei abordări ecosistemice 
a managementului activităţilor umane, ar 
trebui să se acorde prioritate atingerii sau 
menţinerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin comunitar, continuării 
protecţiei şi conservării sale şi prevenirii 
deteriorării ulterioare.

Or. en

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 37
Considerentul 10

(10) Prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să elaboreze o strategie marină pentru 
apele sale marine care să ţină cont de 
specificul propriilor ape, dar care, în acelaşi 
timp, să reflecte perspectiva globală a 
regiunii sau subregiunii marine vizate. 
Strategiile marine ar trebui să culmineze cu 
executarea programelor de măsuri destinate 
atingerii sau menţinerii unei stări ecologice 
bune. Cu toate acestea, statelor membre nu 

(10) Prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să elaboreze o strategie marină pentru 
apele sale marine, bazată pe un cadru 
comun de referinţă, care să ţină cont de 
specificul propriilor ape, dar care, în acelaşi 
timp, să reflecte perspectiva globală a 
regiunii sau subregiunii marine vizate. 
Strategiile marine ar trebui să aibă drept 
finalitate aplicarea unor programe de 
măsuri destinate atingerii sau menţinerii unei 
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ar trebui să li se impună să adopte măsuri 
specifice în cazul în care nu există un risc 
semnificativ pentru mediul marin, sau în 
cazul în care costurile ar fi 
disproporţionate comparativ cu riscurile 
pentru mediul marin, cu condiţia ca orice 
decizie de a nu acţiona să fie justificată 
corespunzător.

stări ecologice bune. 

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 38
Considerentul 10

(10) Prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să elaboreze o strategie marină pentru 
apele sale marine care să ţină cont de 
specificul propriilor ape, dar care, în acelaşi 
timp, să reflecte perspectiva globală a 
regiunii sau subregiunii marine vizate. 
Strategiile marine ar trebui să culmineze cu 
executarea unor programe de măsuri 
destinate atingerii sau menţinerii unei stări 
ecologice bune. Cu toate acestea, statelor 
membre nu ar trebui să li se impună să 
adopte măsuri specifice în cazul în care nu 
există un risc semnificativ pentru mediul 
marin, sau în cazul în care costurile ar fi 
disproporţionate comparativ cu riscurile 
pentru mediul marin, cu condiţia ca orice 
decizie de a nu acţiona să fie justificată 
corespunzător.

(10) Prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să elaboreze o strategie marină pentru 
apele sale marine care să ţină cont de 
specificul propriilor ape, dar care, în acelaşi 
timp, să reflecte perspectiva globală a 
regiunii sau subregiunii marine vizate. 
Strategiile marine ar trebui să aibă drept 
finalitate aplicarea unor programe de 
măsuri destinate atingerii sau menţinerii unei 
stări ecologice bune. 

Or. en

Justificare

Council new text is redundant. The article on programmes of measures provides for cost-
benefit analysis and for ensuring that measures are cost-effective.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 39
Considerentul 19

(19) Pentru atingerea obiectivelor prezentei 
directive, este esenţial să se asigure 
integrarea obiectivelor de conservare, a 
măsurilor de gestionare şi a activităţilor de 
monitorizare şi evaluare stabilite pentru 
zonele marine protejate pe care statele 
membre ar dori să le desemneze ca făcând 
parte din programele de măsuri.

(19) Pentru atingerea obiectivelor prezentei 
directive, este esenţial să se asigure 
integrarea protejate în strategiile pentru 
mediul marin a obiectivelor de conservare, 
a măsurilor de gestionare şi a activităţilor de 
monitorizare şi evaluare stabilite pentru 
zonele marine.

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 40
Considerentul 19 a (nou)

Trebuie, de asemenea, să se ţină seama de 
biodiversitate şi de potenţialul de cercetare 
în domeniul marin asociat mediilor de la 
mare adâncime din largul regiunilor 
ultraperiferice şi să se sprijine, în cadrul 
unor programe specifice, elaborarea de 
studii ştiinţifice în vederea unei cunoaşteri 
mai aprofudate a ecosistemelor de la 
adâncime.

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 13.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 41
Considerentul 19b (nou)

Pentru o protecţie eficace a mediului 
marin, statele membre trebuie să creeze 
cadre şi platforme care să permită o 
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abordare intersectorială a în domeniul 
marin. Evoluţia statutului apelor marine 
nu trebuie, prin urmare, analizat numai din 
punctul de vedere al mediului, ci trebuie să 
combine ştiinţele naturale cu dezvoltarea 
economică, socială şi administrativă a 
zonei.

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 14.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 42
Considerentul 20

(20) Întrucât programele de măsuri realizate 
în baza strategiilor marine vor fi eficiente 
numai în cazul în care sunt întocmite pe baza 
unei solide cunoaşteri a stării mediului marin 
dintr-o anumită zonă şi adaptate cât mai 
mult posibil nevoilor apelor respective în 
cazul fiecărui stat membru şi dintr-o 
perspectivă globală asupra regiunii sau 
subregiunii marine respective, este necesar 
să se prevadă pregătirea unui cadru adecvat 
la nivel naţional, inclusiv cercetare marină şi 
monitorizare operaţională, pentru ca 
politicile să fie formulate în mod 
documentat. La nivel comunitar, sprijinul 
acordat cercetărilor asociate ar trebui să fie 
reflectat în permanenţă prin politici de 
cercetare-dezvoltare. Recunoaşterea 
chestiunilor marine în cel de-al şaptelea 
program-cadru de cercetare-dezvoltare este 
un pas important în această direcţie.

(20) Întrucât programele de măsuri realizate 
în baza strategiilor marine vor fi eficiente şi 
cât mai eficiente din punct de vedere al 
costurilor numai în cazul în care sunt 
întocmite pe baza unei solide cunoaşteri 
ştiinţifice a stării mediului marin dintr-o 
anumită zonă şi adecvate cât mai mult 
posibil nevoilor apelor vizate în cazul 
fiecărui stat membru şi dintr-o perspectivă 
globală asupra regiunii sau subregiunii 
marine vizate, este necesar să se prevadă 
pregătirea unui cadru adecvat la nivel 
naţional, inclusiv operaţiuni de cercetare şi 
monitorizare marină, pentru ca politicile să 
fie stabilite în mod documentat. La nivel 
comunitar, sprijinul acordat cercetărilor 
asociate ar trebui să fie reflectat în 
permanenţă prin politici de cercetare-
dezvoltare. Recunoaşterea chestiunilor 
marine în cel de-al şaptelea program-cadru 
de cercetare-dezvoltare este un pas important 
în această direcţie.

Or. en
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Justificare

EP first reading amendment 15.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 43
Considerentul 21

(21) Ca un prim pas în pregătirea 
programelor de măsuri, statele membre 
dintr-o regiune sau subregiune marină ar 
trebui să efectueze o analiză a 
caracteristicilor apelor lor marine şi a 
presiunilor şi a impacturilor asupra acestora, 
identificând presiunile şi impacturile 
predominante asupra acelor ape, precum şi o 
analiză economică şi socială a utilizării lor şi 
a costului degradării mediului marin. Statele 
membre pot să îşi bazeze analizele pe 
evaluări efectuate deja în cadrul convenţiilor 
marine regionale.

21. Ca un prim pas în pregătirea programelor 
de măsuri, statele membre dintr-o regiune 
sau subregiune marină ar trebui să efectueze 
o analiză a caracteristicilor şi funcţiilor
apelor lor marine şi a presiunilor şi a 
impacturilor asupra acestora, identificând 
presiunile şi impacturile predominante 
asupra acelor ape, precum şi o analiză 
economică şi socială a utilizării lor şi a 
costului degradării mediului marin. Statele 
membre pot să îşi bazeze analizele pe 
evaluări efectuate deja în cadrul convenţiilor 
marine regionale.

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 15.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 44
Considerentul 22

(22) Pe baza unor astfel de analize, statele 
membre ar trebui apoi să determine pentru 
apele lor marine un set de caracteristici 
pentru starea ecologică bună. În acest scop, 
este necesar să se prevadă elaborarea de 
criterii şi de standarde metodologice pentru a 
asigura coerenţa şi a putea compara, de la o 
regiune sau subregiune marină la alta, în ce 
măsură este atinsă starea ecologică bună.

(22) Pe baza unor astfel de analize, statele 
membre ar trebui apoi să determine pentru 
apele lor marine un set de caracteristici 
pentru starea ecologică bună. În acest scop, 
este necesar să se prevadă elaborarea de 
criterii şi de standarde metodologice pentru a 
asigura coerenţa şi a putea compara, de la o 
regiune sau subregiune marină la alta, în ce 
măsură este atinsă starea ecologică bună. 
Acestea ar trebui elaborate cu participarea 
tuturor părţilor.
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Or. en

Justificare

To ensure transparency.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 45
Considerentul 25

(25) Este oportun ca statele membre să 
efectueze paşii susmenţionaţi, dată fiind 
precizia concentrării necesare. Pentru a 
asigura coeziunea de acţiune la nivelul 
întregii Comunităţi şi în raport cu 
angajamentele la nivel global, este esenţial 
ca statele membre să notifice Comisia în 
legătură cu măsurile luate, pentru a permite 
Comisiei să evalueze coerenţa acţiunilor 
întreprinse în regiunea sau subregiunea 
marină în cauză şi să informeze statele 
membre în consecinţă.

(25) Este oportun ca statele membre să 
efectueze paşii susmenţionaţi, dată fiind 
precizia concentrării necesare. Pentru a 
asigura coeziunea de acţiune la nivelul 
întregii Comunităţi şi în raport cu 
angajamentele la nivel global, este esenţial 
ca statele membre să notifice Comisia în 
legătură cu măsurile luate, pentru a permite 
Comisiei să evalueze coerenţa acţiunilor 
întreprinse în regiunea sau subregiunea 
marină în cauză şi să aprobe astfel de 
acţiuni în consecinţă.

Or. en

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 46
Considerentul 29

(29) Cu toate acestea, flexibilitatea introdusă 
pentru cazurile speciale ar trebui să fie 
supusă controlului la nivel comunitar. În 
ceea ce priveşte primul caz special este prin 
urmare oportun ca, pe parcursul evaluării, să 
se acorde atenţia cuvenită eficacităţii 
oricăror măsuri ad hoc luate. Mai mult, în 
cazurile în care statul membru se referă la 
măsurile întreprinse din motive de interes 
public superior, ar trebui să se asigure că 
orice schimbări aduse în consecinţă 
mediului marin nu împiedică sau compromit 
într-o manieră permanentă atingerea stării 
ecologice bune în regiunea sau subregiunea 

(29) Cu toate acestea, flexibilitatea introdusă 
pentru cazurile speciale ar trebui să fie 
supusă controlului la nivel comunitar. În 
ceea ce priveşte primul caz special este prin 
urmare oportun ca, pe parcursul evaluării ce 
urmează a fi efectuată de Comisie, înainte 
de aprobarea programului de măsuri, să se 
acorde atenţia cuvenită eficacităţii oricăror 
măsuri ad hoc luate. Mai mult, în cazurile în 
care statele membre se referă la măsurile 
întreprinse din motive de interes public 
superior, Comisia ar trebui să se asigure că 
orice modificări sau schimbări aduse în 
consecinţă mediului marin nu exclud sau 
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marină în cauză sau în apele marine ale altor 
state membre. Comisia ar trebui să 
informeze statele membre în mod 
corespunzător în cazul în care consideră că 
măsurile avute în vedere nu sunt suficiente 
sau potrivite pentru a asigura coerenţa 
acţiunilor din cadrul regiunii sau 
subregiunii marine în cauză.

compromit într-o manieră permanentă 
obţinerea unei bune stări ecologice în 
regiunea sau subregiunea marină vizată sau 
în apele marine ale altor state membre. 

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 47
Considerentul 36

(36) Măsurile referitoare la administrarea 
pescuitului ar trebui să fie luate doar în 
contextul politicii comune în domeniul 
pescuitului, astfel cum a fost stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al 
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind 
conservarea şi exploatarea durabilă a 
resurselor piscicole în conformitate cu 
politica comună în domeniul pescuitului pe 
baza de consiliere ştiinţifică şi, prin urmare, 
prezenta directivă nu reglementează 
asemenea măsuri. Articolele 30 şi 31 din 
Tratatul EURATOM reglementează 
deversările şi emisiile rezultate din utilizarea 
de material radioactiv, care, drept urmare, nu 
ar trebui să fie reglementate de prezenta 
directivă.

(36) Măsuri de reglementare a gestionării 
pescuitului se pot lua, printre altele, în 
cadrul Politicii comune în domeniul 
pescuitului astfel cum este prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al 
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind 
conservarea şi exploatarea durabilă a 
resurselor piscicole în conformitate cu 
Politica comună în domeniul pescuitului pe 
baza unei consultări ştiinţifice şi, de 
asemenea, abordate şi de prezenta 
directivă. Articolele 30 şi 31 din Tratatul 
EURATOM reglementează deversările şi 
emisiile rezultate din utilizarea de material 
radioactiv, care, drept urmare, nu ar trebui să 
fie reglementate de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Retabling amendment 21 first reading.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola şi Françoise Grossetête

Amendamentul 48
Considerentul 36
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(36) Măsurile referitoare la administrarea 
pescuitului ar trebui să fie luate doar în 
contextul politicii comune în domeniul 
pescuitului, astfel cum a fost stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al 
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind 
conservarea şi exploatarea durabilă a 
resurselor piscicole în conformitate cu 
politica comună în domeniul pescuitului pe 
baza de consiliere ştiinţifică şi, prin urmare, 
prezenta directivă nu reglementează 
asemenea măsuri. Articolele 30 şi 31 din
Tratatul EURATOM reglementează 
deversările şi emisiile rezultate din utilizarea 
de material radioactiv, care, drept urmare, nu
ar trebui să fie reglementate de prezenta 
directivă.

(36) Măsurile referitoare la administrarea 
pescuitului ar trebui să fie luate doar în 
contextul politicii comune în domeniul 
pescuitului, astfel cum a fost stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al 
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind 
conservarea şi exploatarea durabilă a 
resurselor piscicole în conformitate cu 
politica comună în domeniul pescuitului pe 
baza de consiliere ştiinţifică şi, prin urmare, 
prezenta directivă nu reglementează 
asemenea măsuri. Tratatul EURATOM
reglementează deversările şi emisiile 
rezultate din utilizarea de material 
radioactiv, care, drept urmare, nu sunt
reglementate de prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

The reference only to Articles 30 and 31 of the Euratom Treaty to justify excluding regulation 
of 'discharges and emissions resulting from the use of radioactive material' from the scope of 
the directive does not provide for the most appropriate legal basis.

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 49
Considerentul 37

(37) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să ia în considerare 
impactul pescuitului asupra mediului şi 
obiectivele prezentei directive.

(37) Politica comună în domeniul 
pescuitului, inclusiv în viitoarea reformă, ar 
trebui să ia în considerare impactul 
pescuitului asupra mediului şi obiectivele 
prezentei directive.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 50
Considerentul 39

(39) Întrucât obiectivele prezentei directive, (39) Întrucât obiectivele prezentei directive, 
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şi anume protecţia şi conservarea mediului 
marin, prevenirea deteriorării sale şi, ori de 
câte ori este realizabil, refacerea acestui 
mediu în zonele în care a fost afectat în mod 
negativ, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de statele membre şi, prin 
urmare, având în vedere dimensiunea şi 
efectele directivei, pot fi realizate mai bine 
la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este 
enunţat în respectivul articol, prezenta 
directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
pentru atingerea acestor obiective. 

şi anume protecţia şi conservarea mediului 
marin, prevenirea deteriorării sale şi 
refacerea acestui mediu în zonele în care a 
fost afectat în mod negativ, nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele 
membre şi, prin urmare, având în vedere 
dimensiunea şi efectele directivei, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
aceasta poate adopta măsuri în conformitate 
cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporţionalităţii, 
astfel cum este enunţat în respectivul articol, 
prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective. 

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 51
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
destinat asigurării protecţiei şi conservării 
mediului marin, prevenirii deteriorării sale 
şi, ori de câte ori este posibil, refacerii 
acestui mediu în zonele în care a fost afectat 
în mod negativ.

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
destinat asigurării protecţiei, conservării şi 
refacerii mediului marin, prevenirii 
deteriorării sale şi refacerii funcţiilor, 
proceselor şi structurilor biodiversităţii şi 
ecosistemelor marine în zonele în care au 
fost afectat în mod negativ.

În acest sens, se elaborează şi se pun în 
aplicare strategii marine, cu scopul de a 
obţine sau a menţine starea ecologică bună 
a mediului marin, cel mai târziu până în 
anul 2021.

În acest cadru, statele membre ating o stare 
ecologică bună a mediului marin, cel mai 
târziu până în 20121. În acest sens, se 
elaborează şi se pun în aplicare strategii 
marine, prin măsuri care:
(a) să prevină şi să elimine progresiv 
poluarea din mediul marin pentru a 
garanta că nu mai există nici un impact 
sau risc semnificativ pentru biodiversitatea 
marină, ecosistemele marine, sănătatea 
oamenilor sau utilizările legitime ale mării.
(c) să păstreze activităţile umane 
desfăşurate în mediul marin la niveluri 
durabile, care să nu compromită nici 
activităţile generaţiilor viitoare şi utilizările 
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date de acestea, nici capacitatea 
ecosistemelor marine de a reacţiona la 
modificările produse de natură şi de fiinţele 
umane.

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 85 modified.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 52
Articolul 1 alineatul (2)

2. Strategiile marine folosesc abordarea 
ecosistemică pentru gestionarea activităţilor 
umane, făcând posibilă o utilizare durabilă 
a bunurilor şi a serviciilor marine.

2. Strategiile marine folosesc abordarea 
ecosistemică pentru gestionarea activităţilor 
umane.

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 85 modified.

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 53
Articolul 2 alineatul (1)

1. Prezenta directivă se aplică tuturor apelor 
marine, astfel cum sunt definite în articolul 3 
alineatul (1).

1. Prezenta directivă se aplică tuturor apelor 
marine, astfel cum sunt definite în Articolul 
3(1) şi ia în considerare necesitatea de a 
garanta calitatea mediului marin al ţărilor 
asociate şi al celor solicitante.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 54
Articolul 2 alineatul (2)

2. Prezenta directivă nu se aplică 
activităţilor al căror obiectiv unic este 
apărarea sau securitatea naţională. Cu 
toate acestea, statele membre fac eforturi să 
garanteze că aceste activităţi sunt puse în 
aplicare într-un mod compatibil cu 
obiectivele prezentei directive, în măsura în 
care acest lucru este rezonabil şi realizabil.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 55
Articolul 3 alineatul (1)

(1) „ape marine” înseamnă apele, fundul 
mării şi subsolul marin situate în partea 
exterioară a liniei de bază care este limita de 
măsurare a întinderii apelor teritoriale care 
se extind până la extremitatea zonei în care 
un stat membru deţine şi/sau îşi exercită 
jurisdicţia, conform UNCLOS, cu excepţia 
apelor adiacente ţărilor şi teritoriilor 
menţionate în anexa II la tratat şi a 
departamentelor şi colectivităţilor franceze 
de peste mări. Apele marine situate în 
partea exterioară a liniei de bază care intră
sub incidenţa Directivei 2000/60/CE, nu 
sunt vizate decât în ceea ce priveşte 
elementele referitoare la protecţia mediului 
marin care sunt în afara domeniului de 
aplicare a Directivei 2000/60/CE;

(1) „ape marine” înseamnă apele, fundul 
mării şi subsolul marin situate dincolo de 
linia de bază de la care se măsoară 
întinderea apelor teritoriale şi cel mai 
îndepărtat punct al zonei în care un stat 
membru deţine şi/sau îşi exercită jurisdicţia, 
conform UNCLOS, cu excepţia apelor 
adiacente ţărilor şi teritoriilor menţionate în 
anexa II la tratat şi a departamentelor şi 
colectivităţilor franceze de peste mări. Apele 
de coastă, aşa cum sunt definite în 
Directiva 2000/60/EC, situate în partea 
dinspre uscat a liniei de bază, nu sunt 
vizate decât în ceea ce priveşte elementele 
referitoare la starea mediului marin care 
nu sunt deja reglementate de directiva 
menţionată..
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Or. en

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 56
Articolul 3 alineatul (1)

(1) „ape marine” înseamnă apele, fundul 
mării şi subsolul marin situate în partea 
exterioară a liniei de bază care este limita de 
măsurare a întinderii apelor teritoriale care 
se extind până la extremitatea zonei în care
un stat membru deţine şi/sau îşi exercită 
jurisdicţia, conform UNCLOS, cu excepţia 
apelor adiacente ţărilor şi teritoriilor 
menţionate în anexa II la tratat şi a 
departamentelor şi colectivităţilor franceze 
de peste mări. Apele marine situate în partea 
exterioară a liniei de bază care intră sub 
incidenţa Directivei 2000/60/CE, nu sunt 
vizate decât în ceea ce priveşte elementele 
referitoare la protecţia mediului marin care 
sunt în afara domeniului de aplicare a 
Directivei 2000/60/CE;

(1) „ape marine” înseamnă 

(a) apele, fundul mării şi subsolul marin 
situate dincolo de linia de bază de la care se 
măsoară întinderea apelor teritoriale şi cel 
mai îndepărtat punct al zonei în care un stat 
membru deţine şi/sau îşi exercită jurisdicţia, 
conform UNCLOS, cu excepţia apelor 
adiacente ţărilor şi teritoriilor menţionate în 
anexa II la tratat şi a departamentelor şi 
colectivităţilor franceze de peste mări. şi
(b) toate apele cu maree, fie în interiorul 
statelor membre sau adiacente acestora, 
situate în partea dinspre uscat a liniei de 
bază, de la care se măsoară distanţa apelor  
teritoriale, şi orice teren sau fund de mare 
acoperit intermitent sau permanent de 
aceste ape; 
Apele marine situate dincolo de linia de 
bază care intră sub incidenţa Directivei 
2000/60/CE, nu sunt vizate decât în ceea ce 
priveşte elementele referitoare la protecţia 
mediului marin care sunt în afara domeniului 
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de aplicare a Directivei 2000/60/CE;

Or. fr

Justificare

Linguistic error in Amendment 5 concerning waters 'on the landward side of the baseline'. 
Replaces Amendment 5.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 57
Articolul 3 alineatul (4)

(4) “stare ecologică” înseamnă starea 
generală a mediului în apele marine, 
ţinându-se cont de structura, funcţia şi 
procesele ecosistemelor care compun mediul 
marin, împreună cu factorii naturali 
fiziografici, geografici şi climatici, precum 
şi de condiţiile fizice şi chimice care rezultă 
în special din activitatea umană din zona în 
cauză;

(4) “stare ecologică” înseamnă starea 
generală a mediului în apele marine, 
ţinându-se cont de structura, funcţia şi 
procesele ecosistemelor care compun mediul 
marin, împreună cu factorii naturali acustici, 
biologici, fiziografici, geografici, geologici
şi climatici, precum şi de condiţiile fizice şi 
chimice care rezultă în special din activitatea 
umană din zona în cauză, indiferent dacă 
astfel de activităţi au loc în interiorul sau în 
afara apelor marine în cauză;

Or. en

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 58
Articolul 3 alineatul (5)

(5) „stare ecologică bună” înseamnă starea 
ecologică a apelor marine care se defineşte 
prin diversitatea ecologică şi dinamica 
oceanelor şi mărilor, care sunt curate, în 
bună stare sanitară şi productive în cadrul 
condiţiilor lor intrinseci şi printr-o utilizare 
durabilă a mediului marin, salvgardându-se 
astfel potenţialul acestuia pentru utilizările şi 
activităţile generaţiilor actuale şi viitoare, şi 
anume:

(5) „stare ecologică bună” înseamnă starea 
ecologică a apelor marine care se defineşte 
prin diversitatea ecologică şi dinamica 
oceanelor şi mărilor, care sunt curate, 
sănătoase şi productive în cadrul condiţiilor 
lor intrinseci şi printr-o utilizare durabilă a 
mediului marin, salvgardându-se astfel 
potenţialul acestuia pentru utilizările şi 
activităţile generaţiilor actuale şi viitoare, şi 
anume:

(a) structura, funcţiile şi procesele (a) structura, funcţiile şi procesele 
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ecosistemelor marine, care împreună cu 
factorii fiziografici, geografici şi climaterici, 
permit ecosistemelor menţionate să îşi 
păstreze întreaga funcţionalitate şi capacitate 
de rezistenţă. Speciile şi habitatele marine 
sunt protejate, este prevenit declinul 
biodiversităţii datorat intervenţiei omului şi 
funcţionarea diferitelor componente 
biologice este în echilibru;

ecosistemelor care compun mediul marin, 
împreună cu factorii fiziografici, geografici, 
geologici şi climaterici, permit ecosistemelor 
menţionate să funcţioneze într-un mod 
natural de autoîntreţinere şi să-şi păstreze 
capacitatea de rezistenţă naturală la 
schimbările de mediu mai ample. Speciile şi 
habitatele marine sunt sunt protejate, 
deteriorarea lor evitată şi, dacă se poate, 
structura, funcţiile şi procesele lor 
refăcute; este prevenit declinul 
biodiversităţii datorat intervenţiei omului şi 
funcţionarea diferitelor componente 
biologice este în echilibru

(b) proprietăţile hidromorfologice, fizice şi 
chimice ale ecosistemelor, inclusiv 
proprietăţile care rezultă din activităţile 
umane din zona în cauză, susţin 
ecosistemele în maniera descrisă mai sus. 
Aportul de substanţe rezultate din 
activităţile umane şi de energie în mediul 
marin nu provoacă efecte poluante.

(b) proprietăţile hidromorfologice, fizice şi 
chimice ale ecosistemelor, inclusiv 
proprietăţile care rezultă din activităţile 
umane din zona în cauză, susţin 
ecosistemele în maniera descrisă mai sus. 
Aportul antropogen de substanţe şi energie , 
inclusiv zgomotul, în mediul marin se reduc 
constant, astfel încât să se garanteze că 
impactul şi riscul pentru biodiversitatea 
marină, ecosistemele marine, sănătatea 
umană sau utilizările legitime ale mării, 
sunt reduse la minimum şi că aceste 
aporturi nu provoacă efecte poluante;

(ba) toate activităţile umane din interiorul 
sau din afara zonei în cauză sunt 
gestionate în aşa fel încât presiunea 
colectivă a acestora asupra ecosistemelor 
marine să fie compatibilă cu starea 
ecologică bună. Activităţile umane 
exercitate în mediul marin nu depăşesc 
nivelurile durabile la scara geografică 
adecvată pentru evaluare. Potenţialul 
pentru utilizările şi activităţile generaţiilor 
viitoare în mediul marin este menţinut; şi
(bb) toate condiţiile enumerate în anexa I 
sunt îndeplinite;

Starea ecologică bună este determinată la 
nivelul regiunii sau subregiunii marine, 
astfel cum este menţionată la articolul 4, pe 
baza descriptorilor calitativi generici 
prevăzuţi în anexa I. Se pune în aplicare o 
gestionare adaptivă bazată pe abordarea 
ecosistemică în vederea avansării spre o 

Starea ecologică bună este determinată la 
nivelul regiunii sau subregiunii marine, 
astfel cum este menţionată la articolul 4. Se 
pune în aplicare o gestionare adaptivă bazată 
pe abordarea ecosistemică în vederea 
atingerii unei bune stări ecologice;



PE394.048v01-00 16/44 AM\684917RO.doc

RO

stare ecologică bună;

Or. fr

Justificare

The new version of the amendment remains considerably closer to the Council text, while 
making all the insertions necessary to improve its language. Replaces Amendment 7.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 59
Articolul 3 alineatul (6)

(6) „criterii” înseamnă caracteristicile 
tehnice particulare strâns legate de 
descriptorii calitativi generici;

(6) „ criterii” se referă la lista de condiţii 
enumerate în Anexa I şi înseamnă 
caracteristicile tehnice particulare strâns 
legate de descriptorii calitativi generici.

Or. en

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 60
Articolul 3 alineatul (8)

(8) „poluare” înseamnă introducerea directă 
sau indirectă în mediul marin, ca urmare a 
activităţilor umane, de substanţe şi energie, 
inclusiv surse sonore submarine care 
rezultă din activităţi umane, care produc 
sau sunt susceptibile să producă efecte 
nocive cum ar fi deterioararea resurselor vii
şi a ecosistemelor marine, riscuri pentru 
sănătatea umană, obstacole pentru activităţi 
maritime, inclusiv pentru pescuit, turism şi 
agrement, precum şi pentru alte utilizări 
legitime ale mării, provoacă alterarealităţii 
apelor marine din punctul de vedere al 
utilizării acestora şi reducerea facilităţilor de 
agrement ale mediului marin sau, în general, 
afectează utilizarea durabilă a bunurilor şi a 
serviciilor marine;

(8) „poluare” înseamnă introducerea directă 
sau indirectă în mediul marin, ca urmare a 
activităţilor umane, de substanţe şi energie, 
care produc sau ar putea produce efecte 
nocive cum ar fi deteriorarea biodiversităţii 
marine şi a ecosistemelor marine, riscuri 
pentru sănătatea umană, obstacole pentru 
activităţi maritime, inclusiv pentru pescuit, 
turism şi agrement, precum şi pentru alte 
utilizări legitime ale mării, provoacă 
alterarealităţii apelor marine din punctul de 
vedere al utilizării acestora şi reducerea 
facilităţilor de agrement ale mediului marin 
sau, în general, afectează utilizarea durabilă 
a bunurilor şi a serviciilor marine;

Or. en
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Justificare

Reinstating EP first reading amendment 27.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 61
Articolul 3 alineatul (9)

(9) „zone specifice” înseamnă o zonă în 
cadrul apelor marine ale unui stat membru 
în care obiectivele de mediu nu pot fi atinse 
prin intermediul măsurilor luate de acesta, 
pentru motivele enumerate la articolul 14;

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 62
Articolul 3 alineatul (9a) (nou)

(9a) „zone marine protejate” înseamnă 
zonele în care activităţile identificate ca 
exercitând o presiune importantă şi/sau un 
impact important asupra mediului marin 
sunt limitate sau interzise. Zonele marine 
protejate sunt identificate de statele 
membre în timpul fazei de pregătire a 
strategiei pentru mediul marin şi se înscriu 
într-un sistem de amenajare a teritoriului 
marin omogen la nivel comunitar, regional 
şi subregional şi în conformitate cu 
angajamentele internaţionale la care 
Comunitatea este parte.
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Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 63
Articolul 5 alineatele (1) şi (2) partea introductivă

1. Fiecare stat membru elaborează, pentru 
fiecare regiune sau subregiune marină 
respectivă, o strategie pentru mediul marin 
aplicabilă apelor sale maritime, respectând 
planul de acţiune descris la alineatul (2) 
literele (a) şi (b).

1. Statele membre ajung la o stare 
ecologică bună prin stabilirea şi aplicarea 
strategiilor pentru mediul marin..

2. Statele membre cooperează pentru a 
garanta faptul că, în cadrul fiecărei regiuni 
sau subregiuni marine, măsurile cerute 
pentru atingerea obiectivelor prezentei 
directive şi în particular diferitele elemente 
din strategiile marine, menţionate la literele 
(a) şi (b), sunt coordonate, după cum 
urmează:

2. Statele membre care au în comun o 
regiune marină se asigură că o singură 
strategie marină este elaborată pe regiune 
sau subregiune pentru apele, din cadrul 
regiunii respective, care se află sub 
jurisdicţia sau suveranitatea lor. Fiecare 
stat membru elaborează, pentru fiecare 
regiune marină implicată, o strategie 
pentru mediul marin aplicabilă apelor sale 
marine europene în conformitate cu 
următorul plan de acţiune:

Or. fr

Justificare

Amendment 63 (new) replaces Amendments 10 & 11.

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 64
Articolul 5 alineatul (2) partea introductivă

2. Statele membre cooperează pentru a 
garanta faptul că, în cadrul fiecărei regiuni 

2. Statele membre cooperează, bazându-se 
pe Convenţiile regionale din domeniul 
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sau subregiuni marine, măsurile cerute 
pentru atingerea obiectivelor prezentei 
directive şi în particular diferitele elemente 
din strategiile marine, menţionate la literele 
(a) şi (b), sunt coordonate, după cum 
urmează:

marin pentru a garanta faptul că, în cadrul 
fiecărei regiuni sau subregiuni marine, 
măsurile cerute pentru atingerea obiectivelor 
prezentei directive şi în particular diferitele 
elemente din strategiile marine, menţionate 
la literele (a) şi (b), sunt coordonate, după 
cum urmează:

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 65
Articolul 5 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dispoziţiile de la articolul 5 alineatul 
(2) literele (a) şi (b) nu împiedică statele 
membre să menţină sau să stabilească 
măsuri de protecţie mai stricte.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 66
Articolul 5 alineatul (3) partea introductivă

3. Statele membre cu graniţe în aceeaşi 
regiune sau subregiune marină aflată sub 
incidenţa prezentei directive, în care starea 
mării este atât de critică încât necesită o 
acţiune urgentă, ar trebui să întreprindă
demersuri pentru a conveni asupra unui
plan de acţiune în conformitate cu alineatul 
(1), prevăzând lansarea anticipată a 
programelor de măsuri. În acest caz:

3. Statele membre cu graniţe în aceeaşi 
regiune sau subregiune marină aflată sub 
incidenţa prezentei directive, în care starea 
mării este atât de critică încât necesită o 
acţiune urgentă, elaborează un plan de 
acţiune în conformitate cu alineatul (1), 
prevăzând lansarea anticipată a programelor 
de măsuri. În acest caz:

Or. sv
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Justificare

The formulation in Article 5(3) of the Council's common position does not commit Member 
States to anything. In order to achieve genuine integration between different sectors in 
accordance with the Green Paper 'Towards a future Maritime Policy for the Union', a far 
more binding formulation is required.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 67
Articolul 5 alineatul (3) litera (ba) (nouă)

(ba) Regiunea marină a Mării Baltice ar 
putea juca rolul de regiune pilot pentru 
punerea în aplicare a strategiei marine.
Planul de acţiune pentru Marea Baltică de 
la Convenţia de la Helsinki (HELCOM), 
care va fi pus în aplicare în curând, ar 
putea constitui o resursă utilă pentru 
utilizarea Mării Baltice ca regiune pilot la 
punerea în aplicare a strategiei marine.
Statele membre din regiunea Mării Baltice 
dezvoltă un program comun de măsuri 
pentru această regiune, elaborat în 
conformitate cu articolul 13, până cel 
târziu în 2010, pentru a obţine starea 
ecologică bună în regiunea marină a Mării 
Baltice.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 68
Articolul 5 alineatul (4)

4. Statele membre elaborează şi pun în 
aplicare toate elementele strategiilor 
marine menţionate la alineatul (2) literele 

eliminat
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(a) şi (b), dar nu sunt nevoite, în acest 
cadru, să ia măsuri specifice în cazul în 
care nu există un risc semnificativ pentru 
mediul marin sau în cazul în care costurile 
acestor măsuri ar fi disproporţionate având 
în vedere riscurile pentru mediul marin.
Atunci când, pentru oricare dintre motivele 
menţionate, un stat membru nu ia nici un 
fel de măsuri, acesta furnizează Comisiei 
justificările necesare pentru a-şi motiva 
decizia.

Or. fr

Justificare

Deletes the new Council text, which provides for cases in which no measures would be taken.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 69
Articolul 5 alineatul (4)

(4) Statele membre elaborează şi pun în 
aplicare toate elementele strategiilor marine 
menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (b), 
dar nu sunt nevoite, în acest cadru, să ia 
măsuri specifice în cazul în care nu există 
un risc semnificativ pentru mediul marin 
sau în cazul în care costurile acestor 
măsuri ar fi disproporţionate având în 
vedere riscurile pentru mediul marin.

(4) Statele membre elaborează şi pun în 
aplicare toate elementele strategiilor marine 
menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (b).

Atunci când, pentru oricare dintre motivele 
menţionate, un stat membru nu ia nici un 
fel de măsuri, acesta furnizează Comisiei 
justificările necesare pentru a-şi motiva 
decizia.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 70
Articolul 5 alineatul (4) paragraful 2a (nou)

În cazul în care, din raţiuni tehnice, 
economice sau administrative, nu pot fi 
implementate toate componentele 
strategiilor privind mediul marin prevăzute 
la alineatul (2) literele (a) şi (b) conform 
calendarului menţionat în al doilea 
paragraf, măsurile pot fi amânate cu până 
la 4 ani.

Or. sv

Justificare

If there is a desire to make it possible for some region to postpone implementation, provisions 
should be included in the Directive which correspond to the Water Framework Directive, i.e. 
to the effect that the time limit for the implementation of measures in Article 5 may be 
postponed till the times indicated in the Commission proposal under certain circumstances, 
including for technical, economic and administrative reasons.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann 

Amendamentul 71
Articolul 8 alineatul (1) teza introductivă şi literele (a) şi (b)

(1) Statele membre procedează la o evaluare 
iniţială a apelor lor marine, ţinând cont de 
datele existente, atunci când acestea sunt 
disponibile şi cuprinzând următoarele 
elemente:

(1) Pentru fiecare regiune marină, statele 
membre procedează la o evaluare iniţială a 
apelor lor marine, ţinând cont de datele 
existente, atunci când acestea sunt 
disponibile şi cuprinzând următoarele 
elemente:

(a) o analiză a caracteristicilor esenţiale şi a 
stării ecologice a acestor ape în momentul 
evaluării, bazate pe lista orientativă a 
elementelor enumerate în tabelul 1 din anexa 
III şi privind caracteristicile fizice şi 
chimice, tipurile de habitat, trăsăturile 
biologice şi hidromorfologia;

(a) o analiză a caracteristicilor esenţiale, a 
funcţiilor şi a stării ecologice a acestor ape 
în momentul evaluării, bazate pe lista 
orientativă a elementelor enumerate în 
tabelul 1 din anexa III şi privind 
caracteristicile fizice şi chimice, tipurile de 
habitat, trăsăturile biologice şi 
hidromorfologia;

(b) o analiză a presiunilor şi a impacturilor 
predominante, inclusiv cele care rezultă din 
activităţi umane, care influenţează

(b) o analiză a presiunilor şi a impacturilor 
predominante, în special cele care rezultă 
din activităţi umane, asupra stării ecologice
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caracteristicile şi starea ecologică a acestor 
ape, pe baza listei orientative a elementelor 
enumerate în tabelul 2 din anexa III, privind 
aspectele calitative şi cantitative ale 
diverselor presiuni, precum şi tendinţele 
previzibile;

a acestor ape, analiză care:

(i) se bazează pe lista orientativă a 
elementelor enumerate în tabelul 2 din 
Anexa III, privind aspectele calitative şi 
cantitative ale diverselor presiuni, precum şi 
tensindţele previzibile;

(ii) cuprinde efectele cumulative şi 
sinergice şi
(iii) ia în considerare evaluările pertinente 
efectuate în conformitate cu dreptul 
european.

Or. fr

Justificare

Supplements the criteria for Member States' assessment of the status of their marine waters.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 72
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

(a) o analiză a caracteristicilor esenţiale şi a 
stării ecologice a acestor ape în momentul 
evaluării, bazate pe lista orientativă a 
elementelor enumerate în tabelul 1 din anexa 
III şi privind caracteristicile fizice şi 
chimice, tipurile de habitat, trăsăturile
biologice şi hidromorfologia;

(a) o analiză a caracteristicilor esenţiale, a 
funcţiilor şi a stării ecologice a acestor ape 
în momentul evaluării, bazate pe lista 
orientativă a elementelor enumerate în 
tabelul 1 din anexa III şi privind 
caracteristicile fizice şi chimice, tipurile de 
habitat, trăsăturile biologice şi 
hidromorfologia;

Or. en

Justificare

EP first reading amendment 48.
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Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 73
Articolul 8 alineatul (2)

2. Analizele menţionate la alineatul (1) ţin 
cont de elementele privind apele costiere, 
tranzitorii şi teritoriale aflate sub incidenţa 
dispoziţiilor aplicabile ale 
Directivei 2000/60/CE. Acestea iau în 
considerare sau au drept bază şi alte evaluări 
relevante, precum cele efectuate în comun în 
cadrul convenţiilor privind mările regionale 
sau se fondează pe acestea, astfel încât să 
realizeze o evaluare globală a stării mediului 
marin.

2. Analizele menţionate la alineatul (1) 
trebuie să ia în considerare elementele legate 
de apele de coastă, de tranziţie şi teritoriale 
care intră sub incidenţa prevederilor 
Directivei 2000/60/CE, precum şi 
prevederilor Directivei 91/271/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale, ale 
Directivei 2006/7/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 februarie 
2006 privind gestionarea calităţii apei 
pentru scăldat şi de abrogare a Directivei 
76/160/CEE şi a propunerii de directivă
privind normele de calitate a mediului în 
domeniul strategiei apelor.. Acestea iau în 
considerare sau au drept bază şi alte evaluări 
relevante, precum cele efectuate în comun în 
cadrul convenţiilor privind mările regionale 
sau se fondează pe acestea, astfel încât să 
realizeze o evaluare globală a stării mediului 
marin.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 74
Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

2a. (2b) Datele şi informaţiile care provin 
din evaluarea iniţială sunt puse la 
dispoziţia Agenţiei Europene de Mediu, 
precum şi a organizaţiilor regionale din 
domeniul marin şi al pescuitului în termen 
de trei luni de la încheierea evaluării, 
pentru a fi utilizate la evaluările mediului 
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marin paneuropene, în special la analiza 
stării mediului marin în cadrul 
Comunităţii, menţionate la articolul 20 
alineatul (2) litera (b).

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 75
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Programele de monitorizare se bazează pe 
dispoziţiile pertinente în materie de evaluare 
şi de monitorizare stabilite de către legislaţia 
comunitară sau în temeiul acordurilor 
internaţionale şi sunt compatibile cu aceste 
dispoziţii.

Programele de monitorizare corespund 
regiunilor şi subregiunilor marine şi se 
bazează pe prevederile pertinente în materie 
de evaluare şi de monitorizare stabilite de 
legislaţia comunitară, în special de 
Directivele 79/409/CEE1 şi 92/43/CEE2, 
sau de acordurile internaţionale ori de 
iniţiativele comunitare privind 
infrastructura de date spaţiale şi GMES
(Monitorizare Globală pentru Mediu şi 
Securitate) în special în cadrul serviciilor 
maritime, în măsura în care aceste cerinţe 
privesc apele marine europene ale statului 
membru din regiunea marină mai sus 
menţionată.
__________
1Directiva Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice 
2Directiva Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatice

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 76
Articolul 11 alineatul (3a) (nou)

Statele membre adoptă măsuri şi programe 
pentru trasabilitatea şi detectarea poluării 
marine.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 77
Articolul 11 alineatul (3a) (nou)

(3a) Datele şi informaţiile care provin din 
aceste programe de monitorizare sunt puse 
la dispoziţia Agenţiei Europene de Mediu, 
precum şi a organizaţiilor şi convenţiilor 
regionale din domeniul marin şi al 
pescuitului în termen de trei luni de la 
încheierea programelor, pentru a fi 
utilizate în cadrul evaluărilor paneuropene 
în domeniul marin, în special în analiza 
stării mediului marin în cadrul 
Comunităţii, în conformitate cu articolul 20 
alineatul (2) litera (b).

Or. en

Justificare

The European Environment Agency should be provided with all relevant information for the 
purpose of facilitating a central database and for use in pan-European status reports for 
Europe’s seas.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 78
Articolul 12

Articolul 12 Articolul 12

Notificările şi avizele Comisiei Notificările şi evaluările Comisiei
Pe baza tuturor notificărilor efectuate în 
temeiul articolului 9 alineatul (2), 
articolului 10 alineatul (2) şi articolului 11 
alineatul (2), cu privire la fiecare regiune 
sau subregiune marină, Comisia emite un 
aviz pentru fiecare stat membru cu privire la 
faptul dacă elementele comunicate constituie 
un cadru corespunzător pentru îndeplinirea 
cerinţelor prezentei directive.

Pe baza tuturor notificărilor referitoare la 
programele de măsuri aplicate în temeiul 
articolului 13 alineatul (6), Comisia 
apreciază, în cazul fiecărui stat membru,
dacă programele notificate constituie un 
cadru corespunzător pentru obţinerea unei 
stări ecologice bune, în conformitate cu
cerinţele prezentei directive.

Pentru a-şi formula avizul în acest sens, 
Comisia examinează coerenţa între cadrele 
stabilite în cadrul diferitelor regiuni sau 
subregiuni marine şi în ansamblul 
Comunităţii şi poate solicita statului membru 
în cauză să furnizeze orice informaţii 
suplimentare disponibile şi necesare.

În cadrul acestor evaluări, Comisia ia în 
considerare coerenţa între programele de 
măsuri la nivelul întregii Comunităţi şi 
poate solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
necesare.

La şase luni de la primirea notificării cu 
privire la programele de măsuri, Comisia 
poate decide, în cazul fiecărui stat membru, 
să respingă programul - sau componente 
ale acestuia - pe motiv că acesta nu este în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 79
Articolul 13 alineatul (1) al doileaparagraf

Aceste măsuri se elaborează pe baza 
evaluării iniţiale realizate în baza articolului 
8 alineatul (1), având în vedere obiectivele 
de mediu stabilite în temeiul articolului 10
alineatul (1), şi ţinând cont de tipurile de 
măsuri enumerate în anexa VI.

Aceste măsuri sunt elaborate pe baza 
evaluării iniţiale efectuate în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) şi cu referire la 
obiectivele de mediu stabilite în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1), 
luând în considerare tipurile de măsuri 
menţionate în anexa VI, impactul şi 
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caracteristicile transfrontaliere, şi se 
bazează pe următoarele principii de mediu:
(a) principiul precauţiei şi cel al acţiunii 
preventive, precum şi principiul conform 
căruia pagubele aduse mediului trebuie, cu 
prioritate, îndreptate la sursă, iar 
poluatorul trebuie să plătească;
(b) o abordare bazată pe ecosistem.
Statele membre decid cu privire la măsurile 
ce trebuie luate în vederea trasabilităţii şi 
detectării poluării marine.

Or. en

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 80
Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Aceste măsuri se elaborează pe baza 
evaluării iniţiale realizate în baza articolului 
8 alineatul (1), având în vedere obiectivele 
de mediu stabilite în temeiul articolului 10 
alineatul (1), şi ţinând cont de tipurile de 
măsuri enumerate în anexa VI.

Aceste măsuri sunt elaborate pe baza 
evaluării iniţiale efectuate în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) şi cu referire la 
obiectivele de mediu stabilite în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1), 
luând în considerare tipurile de măsuri 
menţionate în anexa VI, impactul şi 
caracteristicile transfrontialiere, şi se 
bazează pe următoarele principii de mediu:
(a) principiul precauţiei şi cel al acţiunii 
preventive, precum şi principiul conform 
căruia pagubele aduse mediului trebuie, cu 
prioritate, îndreptate la sursă, iar 
poluatorul trebuie să plătească;
(b) o abordare bazată pe ecosistem.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 81
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Statele membre integrează măsurile 
elaborate în baza alineatului (1) într-un 
program de măsuri, ţinând cont de măsurile 
pertinente cerute în temeiul legislaţiei 
comunitară, în special prin Directiva 
2000/60/CE sau în temeiul acordurilor 
internaţionale.

(2) Statele membre integrează măsurile 
elaborate în baza alineatului (1) într-un 
program de măsuri, ţinând cont de măsurile 
pertinente prevăute în legislaţia comunitară, 
în special în Directiva 2000/60/CE, 
Directiva 91/271/CEE, Directiva 2006/7/CE 
şi în propunera de directivă privind 
standardele de calitate a mediului în 
domeniul politicii apelor şi de modificare a 
Directivei 2000/60/CE, precum şi în 
acordurile internaţionale.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 82
Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf

(3) În stabilirea unui program de măsuri 
conform alineatului (2), statele membre 
trebuie să ţină pe deplin cont de dezvoltarea 
durabilă şi în special de repercusiunile 
sociale şi economice ale măsurilor 
prevăzute.

(3) În stabilirea unui program de măsuri 
conform alineatului (2), statele membre 
trebuie să ţină pe deplin cont de dezvoltarea 
durabilă şi în special de repercusiunile 
sociale şi economice ale măsurilor 
prevăzute. Statele membre instituie cadrele 
şi platformele administrative care să 
permită abordarea intersectorială a 
chestiunilor legate de mediul marin, pentru 
a îmbina stiinţa şi măsurile specifice 
domeniului mediului cu dezvoltarea 
economică, socială şi administrativă - şi 
pentru ca această interacţiune să fie utilă.
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Or. en

Justificare

EP first reading amendment 88.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 83
Articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf

Statele membre veghează ca măsurile să fie 
rentabile şi realizabile din punct de vedere 
tehnic şi procedează, înainte de 
introducerea oricărei noi măsuri, la o 
analiză a impactului acesteia, inclusiv 
analize cost-beneficii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Deletes the new Council text, which is based on cost-benefit analyses.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 84
Articolul 13 alineatul (4)

(4) Programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu prezentul articol ar trebui să 
cuprindă măsuri cum ar fi utilizarea unor 
zone speciale de conservare în sensul 
Directivei 92/43/CEE, a unor zone de 
protecţie speciale în sensul directivei 
79/409/CEE şi a unor zone marine protejate, 
astfel cum au fost convenite de Comunitate 
sau de statele membre interesate, în cadrul 
acordurilor internaţionale sau regionale la 
care acestea sunt părţi.

(4) Programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu prezentul articol cuprind 
măsuri de protecţie spaţială, care includ, 
dar nu se limitează la utilizarea unor zone 
speciale de conservare în sensul Directivei 
92/43/CEE, a unor zone de protecţie speciale 
în sensul directivei 79/409/CEE şi a unor 
zone marine protejate, astfel cum au fost 
convenite de Comunitate sau de statele 
membre interesate, în cadrul acordurilor 
internaţionale sau regionale la care acestea
sunt părţi, în special în Decizia VII/5 a 
Conferinţei părţilor la Convenţia privind 
diversitatea biologică.

În acest context, statele membre ar trebui să 
vegheze ca zonele amintite mai sus să 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca aceste zone să contribuie la 
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contribuie la crearea unei reţele de zone 
marine protejate coerente şi reprezentative.

formarea unei reţele coerente şi 
reprezentative a zonelor marine protejate, 
până cel târziu în 2012. Această reţea 
include zone de mărime suficientă, în care 
activităţile extractive nu sunt permise, 
pentru a proteja în special zonele de 
înmulţire, creştere şi hrănire şi pentru a 
permite menţinerea sau refacerea 
integrităţii, structurii şi funcţionării 
ecosistemelor.
Programele trebuie în special să includă  
măsuri referitoare la apele teritoriale, de 
tranziţie şi de coastă, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE.  
Statele membre constituie unul sau mai 
multe registre pentru aceste zone marine 
protejate, care trebuie finalizate în termen 
de…*.
Registrul sau registrele zonelor marine 
protejate pentru fiecare regiune sau 
subregiune trebuie să fie revăzute şi 
actualizate.
Publicul trebuie să aibă acces la 
informaţiile din registru (registre).
__________

* trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Replaces Amendments 15 & 23 (marine protected areas).

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 85
Articolul 13 alineatul (4)

(4) Programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu prezentul articol ar trebui să 
cuprindă măsuri cum ar fi utilizarea unor 
zone speciale de conservare în sensul 
Directivei 92/43/CEE, a unor zone de 

(4) Programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu prezentul articol cuprind 
măsuri de protecţie spaţială, includ, dar nu 
se limitează la utilizarea unor zone speciale 
de conservare în sensul Directivei 
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protecţie speciale în sensul directivei 
79/409/CEE şi a unor zone marine protejate, 
astfel cum au fost convenite de Comunitate 
sau de statele membre interesate, în cadrul 
acordurilor internaţionale sau regionale la 
care acestea sunt părţi.

92/43/CEE, a unor zone de protecţie speciale 
în sensul directivei 79/409/CEE şi a unor 
zone marine protejate, astfel cum au fost 
convenite de Comunitate sau de statele 
membre interesate, în cadrul acordurilor 
internaţionale sau regionale la care acestea 
sunt părţi, în special în Decizia VII/5 a 
Conferinţei părţilor la Convenţia privind 
diversitatea biologică..

În acest context, statele membre ar trebui să 
vegheze ca zonele amintite mai sus să 
contribuie la crearea unei reţele de zone 
marine protejate coerente şi reprezentative.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca aceste zone să contribuie la 
formarea unei reţele coerente şi 
reprezentative a zonelor marine protejate, 
până cel târziu în 2012. Această reţea 
include zone de mărime suficientă protejate 
integral împotriva oricăror activităţi 
extractive, pentru a proteja în special 
zonele de înmulţire, creştere şi hrănire şi 
pentru a permite menţinerea sau refacerea 
integrităţii, structurii şi funcţionării 
ecosistemelor.
Programele trebuie în special să includă şi 
măsurile referitoare la apele teritoriale, de 
tranziţie şi de coastă aflate sub incidenţa 
Directivei 2000/60/CE. 
Statele membre constituie unul sau mai 
multe registre pentru aceste zone marine 
protejate, care trebuie finalizate în termen 
de…*.
Registrul sau registrele zonelor marine 
protejate pentru fiecare regiune sau 
subregiune trebuie să fie revăzute şi 
actualizate.
Publicul trebuie să aibă acces la 
informaţiile din registru (registre).
_________

* trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 86
Articolul 13 alineatul (5)
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(5) Statele membre indică în programele lor 
de măsuri modalităţile de punere în aplicare 
a acestora şi maniera în care acestea vor 
contribui la realizarea obiectivelor de mediu 
stabilite în temeiul articolului 10 alineatul 
(1).

(5) Statele membre indică în programele lor 
de măsuri modalităţile de punere în aplicare 
a acestora şi maniera în care acestea vor 
contribui la obţinerea unei stări ecologice 
bune şi la realizarea obiectivelor de mediu 
stabilite în temeiul articolului 10 alineatul 
(1).

Or. fr

Justificare

Replaces Amendments 15 & 23 (marine protected areas).

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 87
Articolul 13 alineatul (5)

(5) Statele membre indică în programele lor 
de măsuri modalităţile de punere în aplicare 
a acestora şi maniera în care acestea vor 
contribui la realizarea obiectivelor de mediu 
stabilite în temeiul articolului 10 alineatul 
(1).

(5) Statele membre indică în programele lor 
de măsuri modalităţile de punere în aplicare 
a acestora şi maniera în care acestea vor 
contribui la obţinerea unei stări ecologice 
bune şi la realizarea obiectivelor de mediu 
stabilite în temeiul articolului 10 alineatul 
(1).

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 88
Articolul 13 alineatul (7a) (nou)

(7a) În urma consultări tuturor părţilor 
interesate, Comisia stabileşte, cel târziu 
până la [trei ani după data intrării în 
vigoare a prezentei directive], în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 23, criterii detaliate şi norme 
pentru materializarea principiilor bunei 
administrări a oceanelor.
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Or. en

Justificare

Retabling EP first reading amendment 65.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 89
Articolul 14

(1) Un stat membru poate identifica în apele 
sale marine zone specifice în care, pentru 
oricare din motivele enumerate la literele 
(a) - (d), obiectivele de mediu nu pot fi 
atinse prin măsurile luate de statul membru 
în cauză sau, pentru motivele menţionate la 
litera (e), nu pot fi atinse în termenul 
respectiv;

(1) În cazul în care un stat membru care a 
stabilit un program de măsuri în 
conformitate cu articolul 13 identifică un 
caz în care, din oricare dintre următoarele 
motive, obiectivele de mediu şi starea 
ecologică bună nu pot fi realizate prin 
măsuri luate de statul membru în cauză, 
acesta identifică clar cazul respectiv în 
programul său de măsuri şi pune la 
dispoziţia Comisiei explicaţiile necesare 
pentru a-şi susţine punctul de vedere:
(-aa) obiectivul de mediu nu este pertinent 
pentru statul membru respectiv, datorită 
caracteristicii care face ca acesta să nu 
privească statul membru;
(-ab) în temeiul dreptului comunitar, statul 
membru respectiv nu are competenţa 
exclusivă de a adopta măsura sau măsurile 
în cauză;
(-ac) în temeiul dreptului internaţional, 
statul membru respectiv nu are competenţa 
exclusivă de a adopta măsura sau măsurile 
în cauză;

(a )acţiunea sau lipsa de acţiune care nu este 
imputabilă statului membru în cauză;

(a) acţiunea sau lipsa de acţiune care nu este 
imputabilă statului membru în cauză, unei 
ţări terţe, Comunităţii Europene sau unei 
alte organizaţii internaţionale;

(b) cauze naturale; (b) cauze naturale;
(c) forţă majoră; (c) forţă majoră;

(ca) schimbările climatice;
(d) schimbările caracteristicilor apelor 
marine cauzate de acţiuni întreprinse din 
motive de interes public superior care 
depăşeşte impactul negativ asupra mediului, 

(d) modificarea sau alterarea
caracteristicilor apelor marine cauzate de 
acţiuni întreprinse din motive de interes 
public superior care depăşeşte impactul 
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inclusiv impactul transfrontalier eventual; negativ asupra mediului, inclusiv impactul 
transfrontalier eventual;

(e) condiţiile naturale care nu permit 
îmbunătăţirea în timp util a stării apelor 
marine respective.
Statul membru în cauză indică în mod clar 
astfel de zone în programul său de măsuri 
şi justifică punctul său de vedere către 
Comisie. În identificarea zonelor specifice 
un stat membru ia în considerare 
consecinţele pentru statele membre din 
regiunea sau subregiunea marină aferentă.

Staul membru ia în considerare consecinţele 
pentru statele membre din regiunea sau 
subregiunea marină în cauză.

Cu toate acestea, statul membru interesat
adoptă măsuri ad hoc adecvate în vederea
continuării urmăririi obiectivelor de mediu, 
în vederea evitării oricărei noi deteriorări a 
stării apelor marine afectate pentru motivele 
expuse la literele (b), (c) sau (d) şi pentru a 
atenua impactul negativ la nivelul regiunii 
sau subregiunii marine respective sau în 
apele marine ale altor state membre.

Cu toate acestea, orice stat membru care 
invocă literele (-ab), (-ac), (a), (b), (c) sau 
(ca) adoptă, în cadrul programului său,
măsuri ad hoc adecvate, respectând dreptul 
comunitar şi cel internaţional, pentru a se 
apropia pe cât posibil de obiectivul obţinerii 
unei stări ecologice bune, pentru a urmări 
în continuare obiectivele de mediu, în 
vederea evitării oricărei noi deteriorări a 
stării apelor marine şi pentru a atenua 
impactul negativ la nivelul regiunii sau 
subregiunii marine respective sau în apele 
marine ale altor state membre.

2. În situaţia prevăzută la alineatul (1) litera 
(d), statele membre veghează ca schimbările
să nu împiedice sau să nu compromită într-o 
manieră definitivă obţinerea stării ecologice 
bune la nivelul regiunii sau subregiunii 
marine respective sau în apele marine ale 
altor state membre.

2. Orice stat membru care invocă motivele 
de la alineatul (1) litera (d), veghează ca 
modificarea şi alterarea să nu împiedice sau 
să nu compromită într-o manieră definitivă 
obţinerea stării ecologice bune la nivelul 
regiunii sau subregiunii marine respective 
sau în apele marine ale altor state membre.

3. Măsurile ad hoc prevăzute la alineatul 
(1) paragraful al treilea sunt, în măsura 
posibilului, integrate în programele de 
măsuri.

3. Atunci când un stat membru invocă 
motivele de la alineatul (1) litera (-ab), 
Comisia, în cazul în care recunoaşte aceste 
motive ca fiind întemeiate, ia fără 
întârziere măsurile necesare, în 
conformitate cu articolul 15.

Or. en

Justificare

Retabling EP first reading amendment 66.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Riitta Myller şi Åsa Westlund

Amendamentul 90
Articolul 16

Notificările şi avizele Comisiei Notificările şi evaluările Comisiei

Pe baza programelor de măsuri comunicate
în temeiul articolului 13 alineatul (6), 
Comisia emite un aviz pentru fiecare stat 
membru cu privire la faptul dacă
programele notificate constituie un cadru 
adecvat asigurării unei stări ecologice bune 
în sensul articolului 9 alineatul (1).

Pe baza tuturor notificărilor referitoare la 
programele de măsuri notificate în temeiul 
articolului 13 alineatul (6), Comisia 
apreaciază, în cazul fiecărui stat membru,
dacă programele notificate constituie un 
cadru corespunzător pentru obţinerea unei 
stări ecologice bune, în conformitate cu
cerinţele prezentei directive.

În formularea avizului său, Comisia ia în 
considerare coerenţa între programele de 
măsuri la nivelul întregii Comunităţi şi poate 
solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
disponibile şi necesare.

În cadrul acestor evaluări, Comisia ia în 
considerare coerenţa între programele de 
măsuri la nivelul întregii Comunităţi şi poate 
solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
necesare.
La şase luni de la primirea notificării cu 
privire la programele de măsuri, Comisia 
poate decide, în cazul fiecărui stat membru, 
să respingă programul - sau componente 
ale acestuia - pe motiv că acesta nu este în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 91
Articolul 19 alineatul (1 a) (nou)

(1a) În conformitate cu alineatul (1), 
statele membre implică părţile interesate, 
acolo unde este posibil, recurgând la 
structurile sau la organismele 
administrative existente, inclusiv 
convenţiile privind mările regionale, 
organele consultative ştiinţifice şi consiliile 
consultative regionale (RCR).

Or. en
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Justificare

EP first reading amendment 67.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 92
Articolul 19 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre crează o structură de 
consultare şi schimb regulat de informaţii, 
care să implice autorităţile locale, experţii, 
ONG-urile şi toţi utilizatorii interesaţi din 
regiunea sau subregiunea marină. 
În conformitate cu alineatul (1), statele 

membre implică părţile interesate, acolo 
unde este posibil, recurgând la structurile 
sau la organismele de gestionare existente, 
inclusiv convenţiile privind mările 
regionale, organele consultative ştiinţifice 
şi consiliile consultative regionale.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 93
Articolul 20a (nou)

Articolul 20a 
Raport privind progresul înregistrat în 

zonele protejate
În termen de cel mult [24 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive], 
Comisia raportează cu privire la progresul 
înregistrat în instituirea unei reţele globale 
de zone protejate şi de restricţionări în 
anumite perioade şi pentru anumite zone, 
în vederea protejării zonelor şi a 
perioadelor de reproducere, în conformitate 
cu angajamentele asumate în Decizia VII/5 
din cadrul Convenţiei privind diversitatea 
biologică, şi la contribuţia Comunităţii la 
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realizarea reţelei respective.
În temeiul acestora, Comisia propune, dacă 
este cazul, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în Tratat, orice măsuri 
comunitare suplimentare, necesare pentru 
realizarea obiectivului de protejare a unei 
reţele reprezentative de zone marine 
protejate până în 2012.

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 94
Anexa I

Descriptori calitativi generici de luat în 
considerare pentru determinarea stării 

ecologice bune
(menţionaţi la articolul 3 alineatul (5), 

articolul 9 alineatele (1) şi (3) şi articolul 22)

Condiţiile menţionate la articolele 3 şi 9

(1) Toate elementele ce formează lanţul trofic 
marin, în măsura în care sunt cunoscute, şi 
prezente în abundenţă şi diversitate normale.

(a) pe baza unor informaţii privind 
tendinţele, diversitatea biologică a unei 
regiuni marine este conservată (atunci 
când tendinţele sunt stabile) şi refăcută 
(atunci când se înregistrează tendinţe 
descrescătoare), inclusiv în cazul 
ecosistemelor, habitatelor şi speciilor, 
acordându-se o deosebită atenţie celor 
care sunt cele mai vulnerabile la 
impactul activităţilor umane din cauza 
anumitor caracteristici ecologice, cum 
ar fi: fragilitate, sensibilitate, creştere 
lentă, fecunditate scăzută, longevitate, 
situaţie la periferia ariei de distribuire, 
flux genetic sărac şi subpopulaţii 
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distincte din punct de vedere genetic;
(2) Speciile neindigene introduse prin 
activităţi umane sunt la nivelul la care nu 
perturbă ecosistemele.

(b) populaţiile tuturor resurselor marine 
vii au fost restabilite şi sunt conservate 
la niveluri care pot garanta abundenţa 
speciilor pe termen lung şi păstrarea în 
totalitate a capacităţii lor reproductive, 
populaţia fiind distribuită în funcţie de 
vârstă şi mărime, ceea ce indică starea 
bună de sănătate a rezervelor;

(3) Populaţiile tuturor peştilor şi crustaceelor 
exploatate în scopuri comerciale sunt în 
limitele de securitate biologică.

(c) distribuirea şi abundenţa speciilor 
care nu sunt exploatate în mod direct nu 
trebuie să fie afectate (în mod 
semnificativ) de activitatea umană;

(4) Eutrofizarea rezultată din activităţi umane, 
în special pentru efectele sale nefaste, este 
redusă la minimum.

(d) impactul negativ al practicilor de 
pescuit asupra mediului marin a fost 
redus, inclusiv impactul asupra fundului 
mării şi asupra capturilor accesorii de 
specii nevizate şi de alevin;

(5)Repartiţia, abundenţa şi calitatea speciilor 
şi habitatelor sunt adaptate condiţiilor 
fiziografice, geografice şi climaterice 
existente. Biodiversitatea este conservată.

(e) nivelurile populaţiei de specii de 
peşte mic care servesc drept hrană pe 
treapta inferioară din lanţul alimentar, 
sunt durabile, în special având în vedere 
importanţa lor pentru predatorii 
dependenţi, inclusiv peştele cu valoare 
comercială, şi pentru conservarea 
durabilă a ecosistemelor şi a bazelor lor 
de resurse; 

(6) Structura sedimentului marin este cea în 
care funcţiile ecosistemului sunt protejate.

(f) nivelurile concentraţiilor de 
substanţe ecotoxice de origine antropică 
(inclusiv substanţele sintetice şi 
produsele chimice care perturbă 
funcţionarea hormonală) este aproape 
de zero şi nu pot dăuna, în mod direct 
sau indirect, mediului sau sănătăţii 
umane;

(7) O modificare permanentă a condiţiilor 
hidrografice nu dăunează ecosistemelor 
marine.

(g) nivelurile concentraţiilor 
substanţelor ecotoxice de origine 
naturală este apropiat de nivelurile 
naturale ale ecosistemului;

(8) Nivelul de concentrare a contaminanţilor 
nu provoacă efecte datorate poluării.

(h) impactul îngrăşămintelor şi al 
poluanţilor organici din surse riverane 
sau terestre, din acvacultură sau din 
apele uzate provenite din canale 
colectoare şi din alte scurgeri este 
inferior limitei care ar putea afecta 
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mediul, sănătatea umană sau utilizarea 
legitimă a mării şi a coastelor;

(9) Concentraţiile de contaminanţi prezentă în 
peşti şi în alte resurse vii destinate consumului 
uman nu depăşesc pragurile fixate de 
legislaţia comunitară sau de alte norme 
aplicabile.

(i) eutrofizarea, cauzată, de exemplu, de 
emisii de nutrienţi cum ar fi fosforul şi 
nitrogenul, a fost redusă la un nivel la 
care nu mai poate produce efecte 
nedorite, cum ar fi pierderi ale 
biodiversităţii, degradarea ecosistemelor, 
proliferarea algelor toxice şi 
dezoxigenarea apelor profunde;

(10) Proprietăţile şi cantităţile de deşeuri 
marine nu provoacă daune mediului marin.

(j) impactul asupra ecosistemelor 
marine şi de coastă, care includ habitate 
şi specii, şi care rezultă din explorarea 
sau exploatarea fundului mării, a 
subsolului sau a speciilor sedentare a 
fost redus şi nu afectează în mod negativ 
integritatea structurală şi ecologică a 
ecosistemelor bentonice şi asociate;

(11) Introducerea de energie, inclusiv surse 
sonore submarine, nu dăunează mediului 
marin.

(k) cantitatea de deşeuri din mediile 
marine şi de coastă a fost redusă la un 
nivel care garantează că acestea nu 
reprezintă o ameninţare la adresa 
speciilor şi a habitatelor marine, a 
sănătăţii umane şi a siguranţei şi 
economiei comunităţilor de coastă;

Pentru determinarea caracteristicilor stării 
ecologice bune a unei regiuni sau subregiuni 
marine astfel cum se prevede la articolul 9 
alineatul (1), statele membre studiază fiecare 
dintre descriptorii calitativi generici enumeraţi 
în prezenta anexă, în scopul de a identifica 
descriptorii de utilizat pentru determinarea 
stării ecologice bune a regiunii sau 
subregiunii marine respective. În cazul în care 
un stat membru consideră că nu este oportun 
să folosească unul sau mai mulţi descriptori, 
acesta furnizează Comisiei o justificare în 
cadrul notificării efectuate în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) din prezenta directivă.

(l) evacuările regulate de petrol ale 
platformelor şi conductelor şi utilizarea 
fluidelor de sondă dăunătoare au fost 
eliminate, iar evacuările accidentale ale
acestor substanţe au fost reduse la 
minimum;

(m) evacuările operaţionale nocive, 
precum şi evacuările provenite din 
traficul marin, au fost eliminate, iar 
riscul de producere a unor accidente, 
care pot determina evacuări nocive, a 
fost redus la minimum;



AM\684917RO.doc 41/44 PE394.048v01-00

RO

(n) introducerea intenţionată a unor 
specii exotice în mediul marin şi de 
coastă este interzisă, introducerile 
accidentale au fost reduse la minimum, 
iar apele de balast au fost eliminate ca 
posibilă sursă de introducere. Utilizarea 
unor specii noi (inclusiv a speciilor 
exotice şi a celor modificate genetic) în 
acvacultură este interzisă fără evaluarea 
în prealabil a efectelor;
(o) impactul asupra habitatelor şi a 
speciilor marine şi de coastă, provenind 
din sectorul construcţiilor antropice, a 
fost redus la minimum şi nu afectează în 
mod negativ integritatea structurală şi 
ecologică a ecosistemelor bentonice şi 
asociate sau capacitatea habitatelor şi a 
speciilor marine şi de coastă de a-şi 
adapta aria de repartizare în faţa 
schimbărilor climatice;
(p) poluarea fonică provenind, de 
exemplu, de la traficul maritim şi de la 
echipamentele acustice submarine a fost 
redusă la minim în vederea prevenirii 
oricărui efect negativ asupra vieţii 
marine, asupra sănătăţii umane sau 
asupra utilizării legitime a mării şi a 
coastelor;
(q) evacuarea sistematică/intenţionată a 
oricărui lichid sau gaz în coloana de apă 
a fost interzisă, iar evacuarea materiilor 
solide în coloana de apă este interzisă, 
cu excepţia cazului în care s-a acordat o 
autorizaţie în acest sens, cu respectarea 
dreptului internaţional, şi dacă s-a 
efectuat în prealabil o evaluare a 
efectelor asupra mediului în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului* şi cu 
convenţiile internaţionale aplicabile;
(r) evacuarea sistematică şi/sau 
intenţionată a oricărui lichid, gaz sau 
material solid pe fundul şi/sau în 
subsolul mării este permisă doar în 
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cazul în care există o autorizaţie 
eliberată în conformitate cu dreptul 
internaţional , precedată de o evaluare a 
efectelor asupra mediului, efectuată în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE şi 
cu convenţiile internaţionale aplicabile;
(s) în fiecare regiune, proporţia zonelor 
marine ferite de activităţi umane 
potenţial dăunătoare, precum şi 
diversitatea ecosistemelor prezente în 
acele zone, sunt suficiente pentru a 
aduce o contribuţie reală la o reţea 
regională şi globală de zone marine 
potejate.
_____________

* JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directivă modificată 
ultima dată de Directiva 2003/35/CE.

Or. fr

Justificare

Replaces Amendment 33. The legal situation with regard to the capture of CO2 in the seabed 
has changed. The new text reflects the International Convention (the 'London Protocol') as 
amended in November 2006 to permit carbon dioxide capture in the seabed/subsoil.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 95
Anexa I punctul (ra) (nou)

(ar) evacuarea sistematică/ intenţionată a 
oricărui lichid, gaz sau material solid în 
coloana de apă, pe fundul/ în subsolul 
mării este permisă doar în cazul în care 
există o autorizaţie eliberată în 
conformitate cu dreptul internaţional , 
precedată de o evaluare a efectelor asupra 
mediului, efectuată în conformitate cu 
Directiva 85/337/CEE şi cu convenţiile 
internaţionale aplicabile;

Or. en

Justificare

This amendment merges the rapporteur’s points (s) and (t) in a single text.
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Amendament depus de Eija-Riitta Korhola şi Françoise Grossetête

Amendamentul 96
Anexa III tabelul 2 "Contaminarea cu substanţe periculoase a treia liniuţă

- Introducerea de radionuclizi. eliminat

Or. fr

Justificare

EP Amendment 90 at 1st reading. The mention of 'introduction of radio nuclide' in this list is 
contrary to Recital 36, which provides that 'The EURATOM Treaty regulates discharges and 
emissions resulting from the use of radioactive material and this Directive therefore does not 
address them'.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 97
Anexa VI punctul 1

(1) Controlul intrărilor: măsuri de gestionare 
care influenţează dimensiunea permisă a 
activităţii umane.

(1) Controlul intrărilor: măsuri de gestionare 
care influenţează volumul permis al 
activităţii umane, inclusiv măsuri pentru a 
garanta că subvenţiile europene nu 
compromit îndeplinirea obiectivelor 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

EP first reading amendments to Article 8.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 98
Anexa IV punctul 4a (nou)

(4a) Măsuri de ameliorare a detectabilităţii 
şi trasabilităţii poluării marine.

Or. en
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Justificare

EP first reading amendments to Articles 14 and 16.


