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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 34-98

Návrh odporúčania do druhého čítania (PE392.093v02-00)
Marie-Noëlle Lienemann
Ustanovenie rámca pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky 
(rámcová smernica o morskej stratégii)

Spoločná pozícia Rady (9388/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Odôvodnenie 2

2) Je zrejmé, že tlaky na morské prírodné 
zdroje a dopyt po ekologických službách 
súvisiacich s morom sú často privysoké a že 
je potrebné, aby Spoločenstvo znížilo svoj 
vplyv na morské vody.

2) Je zrejmé, že tlaky na morské prírodné 
zdroje a dopyt po ekologických službách 
súvisiacich s morom, napríklad 
vstrebávanie odpadu, sú privysoké a že je 
potrebné, aby Spoločenstvo znížilo svoj 
vplyv na morské vody na svojom území aj 
mimo neho.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Odôvodnenie 3

3) Morské prostredie predstavuje vzácne 
dedičstvo a ako také sa musí chrániť, 
zachovávať a, ak je to možné, obnovovať s 
konečným cieľom zachovať biodiverzitu a 
zabezpečiť existenciu rozmanitých a 
dynamických oceánov a morí, ktoré sú čisté, 
zdravé a produktívne. V tomto ohľade by sa
touto smernicou mal zabezpečiť 
environmentálny pilier budúcej morskej 
politiky Európskej únie.

3) Morské prostredie predstavuje vzácne 
dedičstvo a ako také sa musí chrániť, 
zachovávať a obnovovať s konečným 
cieľom zachovať biodiverzitu a zabezpečiť 
existenciu rozmanitých a dynamických 
oceánov a morí, ktoré sú čisté, zdravé a 
produktívne. V tomto ohľade by sa touto 
smernicou mala okrem iného podporiť 
integrácia environmentálnych aspektov do 
všetkých príslušných oblastí politiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Odôvodnenie 7

7) Pri uplatnení prístupu založenom na 
ekosystémoch na riadenie ľudských činností 
a pri súčasnom umožnení trvalo 
udržateľného využívania morských zdrojov 
a služieb súvisiacich s morom by sa 
prvoradá pozornosť mala venovať 
dosiahnutiu alebo udržaniu dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia Spoločenstva, jeho ďalšej ochrane 
a zachovávaniu a zabráneniu následného 
zhoršovaniu jeho stavu.

7) Pri uplatnení prístupu založenom na 
ekosystémoch na riadenie ľudských činností 
by sa prvoradá pozornosť mala venovať 
dosiahnutiu alebo udržaniu dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia Spoločenstva, jeho ďalšej ochrane 
a zachovávaniu a zabráneniu následnému
zhoršovaniu jeho stavu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Odôvodnenie 10

10) Každý členský štát by preto mal 
vypracovať pre svoje morské vody morskú 
stratégiu, ktorá bude napriek špecifickému 

10) Každý členský štát by preto mal 
vypracovať pre svoje morské vody morskú 
stratégiu založenú na spoločnom 
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zameraniu na jeho vlastné vody 
odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 
subregiónu. Konečným výsledkom 
morských stratégií by mala byť realizácia 
programov opatrení určených na dosiahnutie 
alebo udržanie dobrého environmentálneho 
stavu. Od členských štátov by sa však 
nemalo vyžadovať, aby podnikali osobitné 
kroky, ak neexistuje významné riziko pre 
morské prostredie alebo ak by náklady boli 
neprimerané riziku pre morské prostredie 
pod podmienkou, že akékoľvek rozhodnutie 
nevyvíjať činnosť sa riadne odôvodní.

referenčnom rámci, ktorá bude napriek 
špecifickému zameraniu na jeho vlastné 
vody odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 
subregiónu. Konečným výsledkom 
morských stratégií by mala byť realizácia 
programov opatrení určených na dosiahnutie 
alebo udržanie dobrého environmentálneho 
stavu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Odôvodnenie 10

10) Každý členský štát by preto mal 
vypracovať pre svoje morské vody morskú 
stratégiu, ktorá bude napriek špecifickému 
zameraniu na jeho vlastné vody 
odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 
subregiónu. Konečným výsledkom 
morských stratégií by mala byť realizácia 
programov opatrení určených na dosiahnutie 
alebo udržanie dobrého environmentálneho 
stavu. Od členských štátov by sa však 
nemalo vyžadovať, aby podnikali osobitné 
kroky, ak neexistuje významné riziko pre 
morské prostredie alebo ak by náklady boli 
neprimerané riziku pre morské prostredie 
pod podmienkou, že akékoľvek rozhodnutie 
nevyvíjať činnosť sa riadne odôvodní.

10) Každý členský štát by preto mal 
vypracovať pre svoje morské vody morskú 
stratégiu, ktorá bude napriek špecifickému 
zameraniu na jeho vlastné vody 
odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 
subregiónu. Konečným výsledkom 
morských stratégií by mala byť realizácia 
programov opatrení určených na dosiahnutie 
alebo udržanie dobrého environmentálneho 
stavu.

Or. en

Odôvodnenie

Nový text Rady je nadbytočný. Článok o programoch opatrení ustanovuje vykonávanie 
analýzy nákladov a výnosov a zabezpečenie efektívnosti opatrení z hľadiska nákladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Odôvodnenie 19

19) Na dosiahnutie cieľov tejto smernice je 
rozhodujúce zabezpečenie integrácie cieľov 
ochrany, riadiacich opatrení a činností 
monitorovania a posudzovania stanovených 
pre chránené morské oblasti, ktoré členské 
štáty môžu chcieť označiť ako súčasť 
programov opatrení.

19) Na dosiahnutie cieľov tejto smernice je 
rozhodujúce zabezpečenie integrácie cieľov 
ochrany, riadiacich opatrení a činností 
monitorovania a posudzovania stanovených 
pre chránené morské oblasti do morských 
stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Odôvodnenie 19a (nové)

Taktiež je potrebné zohľadniť biodiverzitu, 
ako aj možnosti morského výskumu 
spojeného s hlbokomorskými prostrediami 
v najvzdialenejších regiónoch, a v rámci 
osobitných programov by sa malo podporiť 
vypracovanie vedeckých štúdií s cieľom 
zdokonaliť charakterizáciu 
hlbokomorských ekosystémov.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 13 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odôvodnenie 19b (nové)

V záujme zabezpečenia účinnej ochrany 
morského prostredia by členské štáty mali 



AM\684917SK.doc 5/43 PE394.048v01-00

SK

vytvoriť rámce a platformy, ktoré umožnia 
medziodvetvové riešenie otázok v súvislosti 
s morom. Posudzovanie vývoja stavu 
morského prostredia by sa preto nemalo 
uskutočňovať iba z pohľadu životného 
prostredia, ale vyžaduje si prepojenie 
prírodných vied s hospodárskym, sociálnym 
a administratívnym rozvojom oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 14 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Odôvodnenie 20

20) Keďže programy opatrení realizované 
podľa morských stratégií budú efektívne len 
vtedy, ak sa zostavia na základe dobrých 
znalostí o stave morského prostredia v 
konkrétnej oblasti a ak budú podľa možnosti 
čo najlepšie prispôsobené možným potrebám 
príslušných vôd v prípade každého 
jednotlivého členského štátu a v rámci 
všeobecnej perspektívy dotknutého 
morského regiónu alebo subregiónu, je 
potrebné zabezpečiť vypracovanie vhodného 
rámca vrátane morského výskumu a 
monitorovacích činností pre informovanú 
tvorbu politiky na vnútroštátnej úrovni. 
Pokiaľ ide o úroveň Spoločenstva, podpora 
súvisiaceho výskumu by mala neustále byť 
súčasťou politík výskumu a vývoja. 
Dôležitým krokom týmto smerom je 
zohľadnenie záležitostí týkajúcich sa mora v 
siedmom rámcovom programe pre výskum a 
vývoj.

20) Keďže programy opatrení realizované 
podľa morských stratégií budú efektívne 
a z hľadiska nákladov čo najefektívnejšie
len vtedy, ak sa zostavia na základe dobrých 
vedeckých znalostí o stave morského 
prostredia v konkrétnej oblasti a ak budú 
podľa možností čo najlepšie prispôsobené 
možným potrebám príslušných vôd 
v prípade každého jednotlivého členského 
štátu a v rámci všeobecnej perspektívy 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu, je potrebné zabezpečiť 
vypracovanie vhodného rámca vrátane 
morského výskumu a monitorovacích 
činností pre informovanú tvorbu politiky na 
vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ ide o úroveň 
Spoločenstva, podpora súvisiaceho výskumu 
by mala neustále byť súčasťou politík 
výskumu a vývoja. Dôležitým krokom týmto 
smerom je zohľadnenie záležitostí 
týkajúcich sa mora v siedmom rámcovom 
programe pre výskum a vývoj.

Or. en
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Odôvodnenie

PDN 15 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Odôvodnenie 21

21) Ako prvý krok v rámci prípravy 
programu opatrení by členské štáty mali v 
morských regiónoch alebo subregiónoch 
uskutočniť analýzu charakteristík svojich 
morských vôd a tlakov a vplyvov na ne, 
pričom by mali zistiť prevládajúce tlaky a 
vplyvy na tieto vody, a hospodársku a 
sociálnu analýzu ich využívania a nákladov 
súvisiacich so zhoršovaním stavu morského 
prostredia. Ako základ pre svoje analýzy 
môžu využiť posúdenia, ktoré sa už vykonali 
v kontexte regionálnych morských 
dohovorov.

21) Ako prvý krok v rámci prípravy 
programu opatrení by členské štáty mali v 
morských regiónoch alebo subregiónoch 
uskutočniť analýzu charakteristík a funkcií
svojich morských vôd a tlakov a vplyvov na 
ne, pričom by mali zistiť prevládajúce tlaky 
a vplyvy na tieto vody, a hospodársku 
a sociálnu analýzu ich využívania 
a nákladov súvisiacich so zhoršovaním stavu 
morského prostredia. Ako základ pre svoje 
analýzy môžu využiť posúdenia, ktoré sa už 
vykonali v kontexte regionálnych morských 
dohovorov.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 15 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Odôvodnenie 22

22) Na základe týchto analýz by potom 
členské štáty mali určiť pre svoje morské 
vody súbor charakteristík dobrého 
environmentálneho stavu. Na tieto účely je 
vhodné prijať opatrenia na vytvorenie 
kritérií a metodických noriem, aby sa 
zabezpečila jednotnosť a možnosť 
porovnávať morské regióny a subregióny, 
pokiaľ ide o mieru, do ktorej sa v nich dobrý 
environmentálny stav dosahuje.

22) Na základe týchto analýz by potom 
členské štáty mali určiť pre svoje morské 
vody súbor charakteristík dobrého 
environmentálneho stavu. Na tieto účely je 
vhodné prijať opatrenia na vytvorenie 
kritérií a metodických noriem, aby sa 
zabezpečila jednotnosť a možnosť 
porovnávať morské regióny a subregióny, 
pokiaľ ide o mieru, do ktorej sa v nich dobrý 
environmentálny stav dosahuje. Na ich 
vytváraní by sa mali zúčastniť všetky 
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zainteresované strany.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Odôvodnenie 25

25) Vzhľadom na presnosť zamerania je 
vhodné, aby tieto kroky podnikli členské 
štáty. Na zabezpečenie jednotnej činnosti v 
rámci Spoločenstva ako celku a vo vzťahu k 
záväzkom na globálnej úrovni, je 
nevyhnutné, aby členské štáty oznámili 
podniknuté kroky Komisii, aby mohla 
posúdiť jednotnosť činností v celom 
dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne a prípadne členským štátom 
poradiť.

25) Vzhľadom na presnosť zamerania je 
vhodné, aby tieto kroky podnikli členské 
štáty. Na zabezpečenie jednotnej činnosti v 
rámci Spoločenstva ako celku a vo vzťahu 
k záväzkom na globálnej úrovni je
nevyhnutné, aby členské štáty oznámili 
podniknuté kroky Komisii, aby mohla 
posúdiť jednotnosť činností v celom 
dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne a prípadne takéto činnosti 
schváliť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Odôvodnenie 29

29) Je však nevyhnutné, aby flexibilita 
zavedená pre osobitné prípady podliehala 
kontrole na úrovni Spoločenstva. V 
súvislosti s prvým osobitným prípadom je 
teda vhodné, aby sa v rámci posudzovania 
venovala náležitá pozornosť efektívnosti 
každého prijatého opatrenia ad hoc. Okrem 
toho v prípadoch, keď sa členský štát 
odvoláva na opatrenia prijaté z prvoradých
dôvodov verejného záujmu, malo by sa 
zabezpečiť, aby žiadne zmeny morského 

29) Je však nevyhnutné, aby flexibilita 
zavedená pre osobitné prípady podliehala 
kontrole na úrovni Spoločenstva. V 
súvislosti s prvým osobitným prípadom je 
teda vhodné, aby sa v rámci posudzovania, 
ktoré vykoná Komisia pred schválením 
programu opatrení, venovala náležitá 
pozornosť efektívnosti každého prijatého 
opatrenia ad hoc. Okrem toho v prípadoch, 
keď sa členský štát odvoláva na opatrenia 
prijaté z dôvodov prvoradého verejného 
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prostredia v dôsledku takéhoto opatrenia 
nespôsobili trvalé vylúčenie alebo 
znemožnenie dosiahnutia dobrého 
environmentálneho stavu v príslušnom 
morskom regióne alebo subregióne alebo v 
morských vodách iných členských štátov. 
Ak sa Komisia nazdáva, že ustanovené 
opatrenia nie sú dostatočné alebo vhodné 
na zabezpečenie jednotnej činnosti v 
dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne, mala by to oznámiť členským 
štátom.

záujmu, by mala Komisia zabezpečiť, aby 
žiadne zmeny alebo úpravy vykonané v 
morskom prostredí v dôsledku takéhoto 
opatrenia nespôsobili trvalé vylúčenie alebo 
znemožnenie dosiahnutia dobrého 
environmentálneho stavu v príslušnom 
morskom regióne alebo subregióne alebo v 
morských vodách iných členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Odôvodnenie 36

36) Opatrenia upravujúce riadenie rybného 
hospodárstva by sa mali prijímať výhradne
na základe vedeckých odporúčaní a v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady 
(ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o 
ochrane a trvalo udržateľnom využívaní 
zdrojov rybného hospodárstva v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a 
preto sa nimi táto smernica nezaoberá. 
Článok 30 a 31 Zmluvy o EURATOMe 
upravuje vypúšťanie a emisie, ktoré sú 
dôsledkom využívania rádioaktívneho 
materiálu, a preto by sa táto smernica nimi 
nemala zaoberať.

36) Opatrenia upravujúce riadenie rybného 
hospodárstva sa môžu prijímať okrem iného
na základe vedeckých odporúčaní a v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady 
(ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 
o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní 
zdrojov rybného hospodárstva v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a táto 
smernica sa nimi tiež zaoberá. Článok 30 
a 31 Zmluvy o EURATOM upravuje 
vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom 
využívania rádioaktívneho materiálu, a preto 
by sa táto smernica nimi nemala zaoberať.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eija-Riitta Korhola a Françoise 
Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Odôvodnenie 36

36) Opatrenia upravujúce riadenie rybného 
hospodárstva by sa mali prijímať výhradne 
na základe vedeckých odporúčaní a v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady 
(ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o 
ochrane a trvalo udržateľnom využívaní 
zdrojov rybného hospodárstva v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a preto 
sa nimi táto smernica nezaoberá. Článok 30 
a 31 Zmluvy o EURATOMe upravuje 
vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom 
využívania rádioaktívneho materiálu, a preto 
by sa táto smernica nimi nemala zaoberať.

Opatrenia upravujúce riadenie rybného 
hospodárstva by sa mali prijímať výhradne 
na základe vedeckých odporúčaní a v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady 
(ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o 
ochrane a trvalo udržateľnom využívaní 
zdrojov rybného hospodárstva v rámci 
spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a preto 
sa nimi táto smernica nezaoberá. Zmluva o 
EURATOM upravuje vypúšťanie a emisie, 
ktoré sú dôsledkom využívania 
rádioaktívneho materiálu, a preto sa nimi
táto smernica nezaoberá.

Or. fr

Odôvodnenie

Odkaz na články 30 a 31 Zmluvy o Euratom, ktorý má odôvodniť vylúčenie úpravy 
„vypúšťania a emisií, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu” z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, neposkytuje najvhodnejší právny základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Odôvodnenie 37

37) Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva by mala zohľadňovať vplyvy 
rybolovu na životné prostredie, ako aj ciele 
tejto smernice.

37) Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva by mala zohľadňovať vplyvy 
rybolovu na životné prostredie, ako aj ciele 
tejto smernice, a to aj v budúcej reforme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Odôvodnenie 39



PE394.048v01-00 10/43 AM\684917SK.doc

SK

39) Keďže ciele tejto smernice, a to ochranu 
a zachovanie morského prostredia, 
zabránenie jeho zhoršovaniu a, ak je to 
možné, jeho obnovu v oblastiach, ktoré boli 
nepriaznivo ovplyvnené, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a 
dôsledkov tejto smernice možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže 
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

39) Keďže ciele tejto smernice, a to ochranu 
a zachovanie morského prostredia, 
zabránenie jeho zhoršovaniu a jeho obnovu 
v oblastiach, ktoré boli nepriaznivo 
ovplyvnené, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 
dôvodov ich rozsahu a dôsledkov tejto 
smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku táto 
smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 1 odsek 1

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec pre 
ochranu a zachovanie morského prostredia, 
pre zabránenie jeho zhoršovaniu a, kde je to 
možné, pre jeho obnovu v oblastiach, ktoré 
boli nepriaznivo ovplyvnené.

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec pre 
ochranu, zachovanie a obnovu morského 
prostredia, pre zabránenie jeho zhoršovaniu 
a pre obnovu funkcie, procesov a štruktúry 
morskej biodiverzity a morských 
ekosystémov v oblastiach, v ktorých boli 
nepriaznivo ovplyvnené.

Na tento účel sa vypracujú a vykonajú 
morské stratégie s cieľom dosiahnuť alebo 
udržať dobrý environmentálny stav 
morského prostredia najneskôr do roku 
2021.

V tomto rámci dosiahnu členské štáty dobrý 
environmentálny stav morského prostredia 
najneskôr do roku 2017. Na tento účel sa 
vypracujú a vykonajú morské stratégie, ktoré 
zabezpečia opatrenia zamerané na:
(b) predchádzanie a postupné 
odstraňovanie znečistenia v morskom 
prostredí s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k významným vplyvom ani k 
žiadnym rizikám v oblasti morskej 
biodiverzity, morských ekosystémov, 
ľudského zdravia a legitímneho využívania 
mora;
(c) obmedzenie ľudských činností 
v morskom prostredí na úroveň, ktorá je 
trvalo udržateľná a neohrozuje využitie a 
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činnosti budúcich generácií ani kapacitu 
morských ekosystémov, s cieľom reagovať 
na zmeny vyvolané prírodou i človekom.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie PDN 85 Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 1 odsek 2

2. V morských stratégiách sa na riadenie 
ľudských činností uplatňuje prístup založený 
na ekosystémoch, pričom umožňujú trvalo 
udržateľné využívanie morských zdrojov a 
služieb súvisiacich s morom.

2. V morských stratégiách sa na riadenie 
ľudských činností uplatňuje prístup založený 
na ekosystémoch.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie PDN 85 Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 2 odsek 1

1. Táto smernica je uplatniteľná na všetky 
morské vody vymedzené v článku 3 ods. 1.

1. Táto smernica je uplatniteľná na všetky 
morské vody vymedzené v článku 3 ods. 1 
a zohľadňuje potrebu zabezpečiť kvalitu 
morského prostredia pridružených krajín a 
krajín uchádzajúcich sa o členstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Nepriaznivé účinky pôsobia na morské prostredie bez ohľadu na hranice štátov či ich súdnu 
právomoc. Preto je nevyhnutné vytvoriť úzku spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými 
krajinami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 2 odsek 2

2. Táto smernica sa neuplatňuje na 
činnosti, ktorých jediným účelom je obrana 
alebo národná bezpečnosť. Členské štáty sa 
však snažia zabezpečiť, aby sa takéto 
činnosti vykonávali spôsobom, ktorý je v 
rámci primeranosti a uskutočniteľnosti v 
súlade s cieľmi tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nový text Rady by vylúčil z rozsahu pôsobnosti tejto smernice činnosti spojené s obranou 
a národnou bezpečnosťou. Tieto činnosti predstavujú rovnaké riziko vplyvu na morské 
prostredie a preto by sa na ne mala vzťahovať táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 3 odsek 1

1) „morské vody“ sú vody, morské dno a 
podložie, ktoré sa rozprestierajú od 
základnej línie, od ktorej sa meria rozloha 
výsostných vôd, smerom k otvorenému 
moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu 
okraju oblasti, v ktorej členský štát má 
a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v súlade 
s dohovorom UNCLOS, s výnimkou vôd 
susediacich s krajinami a územiami 
uvedenými v prílohe II k zmluve a 
zámorských departmánov a závislých území 
Francúzska. Morské vody, ktoré sa 
rozprestierajú od základnej línie smerom k 
otvorenému moru a na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2000/60/ES, sem patria, pokiaľ 
ide o relevantné prvky pre ochranu 
morského prostredia, ktoré nepatria do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2000/60/ES;

1) „morské vody“ sú vody, morské dno a 
podložie, ktoré sa rozprestierajú od 
základnej línie, od ktorej sa meria rozloha 
výsostných vôd, smerom k otvorenému 
moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu 
okraju oblasti, v ktorej členský štát má 
a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v súlade 
s dohovorom UNCLOS, s výnimkou vôd 
susediacich s krajinami a územiami 
uvedenými v prílohe II k zmluve a 
zámorských departmánov a závislých území 
Francúzska. Patria sem aj pobrežné vody, 
ktoré sú definované v smernici 2000/60/ES 
ako vody rozprestierajúce sa od základnej 
línie smerom k pevnine, pokiaľ sa táto 
smernica nezaoberá osobitnými aspektmi 
environmentálneho stavu morského 
prostredia;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 3 odsek 1

1) „morské vody“ sú vody, morské dno a 
podložie, ktoré sa rozprestierajú od 
základnej línie, od ktorej sa meria rozloha 
výsostných vôd, smerom k otvorenému 
moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu 
okraju oblasti, v ktorej členský štát má 
a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v súlade 
s dohovorom UNCLOS, s výnimkou vôd 
susediacich s krajinami a územiami 
uvedenými v prílohe II k zmluve a 
zámorských departmánov a závislých území 
Francúzska. Morské vody, ktoré sa 
rozprestierajú od základnej línie smerom k 
otvorenému moru a na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2000/60/ES, sem patria, pokiaľ ide 
o relevantné prvky pre ochranu morského 
prostredia, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2000/60/ES;

1) „morské vody”:

a) vody, morské dno a podložie, ktoré sa 
rozprestierajú od základnej línie, od ktorej sa 
meria rozloha výsostných vôd, smerom 
k otvorenému moru a siahajú až
k najvzdialenejšiemu okraju oblasti, v ktorej 
členský štát má a/alebo uplatňuje jurisdikčné 
práva v súlade s dohovorom UNCLOS, 
s výnimkou vôd susediacich s krajinami a 
územiami uvedenými v prílohe II k zmluve a 
zámorských departmánov a závislých území 
Francúzska, a

b) všetky prílivové vody v členských štátoch 
alebo susediace s týmito štátmi, ktoré sa 
rozprestierajú od základnej línie a od 
ktorých sa meria vzdialenosť výsostných 
vôd, a tiež zem alebo morské dno trvalo 
alebo prerušovane pokryté týmito vodami;
Morské vody, ktoré sa rozprestierajú od 
základnej línie smerom k otvorenému moru 
a na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/60/ES, 
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sem patria, pokiaľ ide o relevantné prvky pre 
ochranu morského prostredia, ktoré nepatria 
do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/60/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Jazyková chyba v PDN 5 o vodách, „ktoré sa rozprestierajú od základnej línie”. Nahradzuje 
PDN 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 3 odsek 4

4) „environmentálny stav“ je celkový stav 
prostredia v morských vodách, pričom sa 
berie do úvahy štruktúra, funkcie a procesy
morských ekosystémov, ktoré ho tvoria, 
spolu s prirodzenými fyziografickými, 
geografickými a klimatickými faktormi, ako 
aj fyzikálnymi a chemickými podmienkami 
vrátane tých, ktoré sú dôsledkom ľudskej 
činnosti v príslušnej oblasti;

4) ) „environmentálny stav“ je celkový stav 
prostredia v morských vodách, pričom sa 
berie do úvahy štruktúra, funkcie a procesy 
morských ekosystémov, ktoré ho tvoria, 
spolu s prirodzenými akustickými, 
biologickými, fyziografickými, 
geografickými, geologickými a klimatickými 
faktormi, ako aj fyzikálnymi a chemickými 
podmienkami vrátane tých, ktoré sú 
dôsledkom ľudskej činnosti v príslušnej 
oblasti, a to bez ohľadu na to, či sa takáto 
činnosť vykonáva v príslušných morských 
vodách alebo mimo nich;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 3 odsek 5

5) „dobrý environmentálny stav“ je 
environmentálny stav morských vôd, ktoré 
tvoria ekologicky rozmanité a dynamické 
oceány a moria, ktoré sú v rámci 
štandardných podmienok čisté, zdravé a 
produktívne, a využívanie morského 
prostredia je na trvalo udržateľnej úrovni, a 

5) „dobrý environmentálny stav“  je 
environmentálny stav morských vôd, ktoré 
tvoria ekologicky rozmanité a dynamické 
oceány a moria, ktoré sú v rámci 
štandardných podmienok čisté, zdravé a 
produktívne, a využívanie morského
prostredia je na trvalo udržateľnej úrovni, a 



AM\684917SK.doc 15/43 PE394.048v01-00

SK

teda zachováva potenciál na využitie a 
činnosti súčasných a budúcich generácií, a 
to:

teda zachováva potenciál na využitie a 
činnosti súčasných a budúcich generácií, a 
to:

a) štruktúra, funkcie a procesy morských
ekosystémov spolu so súvisiacimi 
fyziografickými, geografickými a 
klimatickými faktormi umožňujú, aby tieto 
ekosystémy dokonale fungovali a udržiavali 
si odolnosť. Ochraňujú sa morské druhy a 
biotopy, predchádza sa poklesu biodiverzity 
v dôsledku ľudskej činnosti a rôzne 
biologické zložky fungujú v rovnováhe;

a) štruktúra, funkcie a procesy ekosystémov, 
ktoré tvoria morské prostredie, spolu so 
súvisiacimi fyziografickými, geografickými, 
geologickými a klimatickými faktormi 
umožňujú, aby tieto ekosystémy fungovali 
prirodzeným samoregulačným spôsobom a 
udržiavali si svoju prirodzenú odolnosť voči 
výraznejšej zmene životného prostredia. 
Ochraňujú sa morské druhy a biotopy, 
zabraňuje sa ich zhoršovaniu a v rámci 
možností sa obnovuje ich štruktúra, 
funkcia a procesy; predchádza sa poklesu 
biodiverzity v dôsledku ľudskej činnosti a 
rôzne biologické zložky fungujú v 
rovnováhe;

b) hydromorfologické, fyzikálne a chemické 
vlastnosti ekosystémov vrátane vlastností, 
ktoré vyplývajú z ľudskej činnosti v 
dotknutej oblasti, podporujú opísané 
ekosystémy. Antropogénny prísun látok a 
energie do morského prostredia nespôsobuje 
znečistenie.

b) hydromorfologické, fyzikálne a chemické 
vlastnosti ekosystémov vrátane vlastností, 
ktoré vyplývajú z ľudskej činnosti 
v dotknutej oblasti, podporujú opísané 
ekosystémy. Antropogénny prísun látok a 
energie vrátane hluku do morského 
prostredia sa neustále znižuje s cieľom 
zabezpečiť, aby sa dosah a riziko pre 
morskú biodiverzitu, ľudské zdravie a 
legitímne využívanie mora znížili na 
minimum a aby tento prísun nespôsoboval
znečistenie.

ba) všetky ľudské činnosti v príslušnom 
odvetví a mimo neho sú riadené spôsobom, 
vďaka ktorému je ich hromadné pôsobenie 
na morské ekosystémy v súlade s dobrým 
environmentálnym stavom. Ľudské činnosti 
vykonávané v morskom prostredí 
nepresahujú úroveň, ktorá je 
z geografického hľadiska vhodného na 
účely hodnotenia trvalo udržateľná. 
Potenciál na využitie a činnosti budúcich 
generácií v morskom prostredí je 
zachovaný; a
bb) sú splnené všetky podmienky uvedené v 
prílohe I.

Dobrý environmentálny stav sa určí na 
úrovni morského regiónu alebo subregiónu 
uvedeného v článku 4 a na základe 

Dobrý environmentálny stav sa určí na 
úrovni morského regiónu alebo subregiónu 
uvedeného v článku 4. S cieľom dosiahnuť
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generických kvalitatívnych deskriptorov 
uvedených v prílohe I. S cieľom približovať 
sa k dobrému environmentálnemu stavu sa 
uplatňuje adaptabilné riadenie na základe 
ekosystémového prístupu.

dobrý environmentálny stav sa uplatňuje 
adaptabilné riadenie na základe 
ekosystémového prístupu

Or. fr

Odôvodnenie

Nové znenie tohto PDN je výrazne bližšie textu Rady, pričom vkladá všetky potrebné úpravy 
na jeho zlepšenie z jazykového hľadiska. Nahradzuje PDN 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 3 odsek 6

6) „kritériá“ sú rozlišujúce technické 
vlastnosti, ktoré sú úzko spojené s 
generickými kvalitatívnymi deskriptormi.

6) „kritériá“ odkazujú na súbor podmienok 
uvedených v zozname v prílohe I 
a znamenajú rozlišujúce technické 
vlastnosti, ktoré sú úzko spojené s 
generickými kvalitatívnymi deskriptormi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 3 odsek 8

8) „znečistenie“ je priame alebo nepriame 
preniknutie látok alebo energie do morského 
prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, 
vrátane podmorského hluku spôsobeného 
ľuďmi, ktorý vyvoláva alebo by mohol 
vyvolať také škodlivé účinky ako napr. 
poškodenie živých zdrojov a morských 
ekosystémov, ohrozenie ľudského zdravia, 
obmedzovanie morských činností vrátane 
rybolovu, turistického ruchu a rekreácie a 
iných legitímnych spôsobov využívania 
morí, zníženie kultúry používania morskej 
vody a zníženie komfortu alebo vo 
všeobecnosti narušenie trvalo udržateľného 

8) „znečistenie“ je priame alebo nepriame 
preniknutie látok alebo energie do morského 
prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, 
hluku, ktorý vyvoláva alebo môže vyvolať 
škodlivé účinky, napr. poškodenie morskej 
biodiverzity a morských ekosystémov, 
ohrozenie ľudského zdravia, obmedzovanie 
morských činností vrátane rybolovu, 
turistického ruchu a rekreácie a iných 
legitímnych spôsobov využívania morí, 
zníženie kultúry používania morskej vody a 
zníženie komfortu alebo vo všeobecnosti 
narušenie trvalo udržateľného využívania 
morských zdrojov a služieb súvisiacich s 
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využívania morských zdrojov a služieb 
súvisiacich s morom;

morom;

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 27 Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 3 odsek 9

9) „osobitná oblasť“ je oblasť v morských 
vodách členského štátu, v ktorých sa 
environmentálne ciele nedajú dosiahnuť 
prostredníctvom opatrení prijatých 
členským štátom z dôvodov uvedených v 
článku 14;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť konzistenciu s ustanoveniami článku 14 o výnimkách. 
Parlament vypustil v prvom čítaní odkaz na osobitné oblasti, pretože by mohlo dôjsť k zámene 
s pojmom „chránené oblasti”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 3 odsek 9a (nový)

9a. „chránené morské oblasti“ sú oblasti, 
v ktorých sú obmedzené činnosti označené 
ako činnosti, ktoré vyvíjajú výrazný tlak na 
morské prostredie a/alebo na ne majú 
výrazný vplyv. Morské chránené oblasti 
určujú členské štáty počas prípravnej etapy 
morskej stratégie a sú súčasťou systému 
morského priestorového plánovania, ktorý 
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je jednotný na úrovni Spoločenstva, 
regiónov a subregiónov a v súlade s 
medzinárodnými záväzkami Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré z uvedených činností sa v morských oblastiach vykonávajú už dlhý čas. Napríklad 
bagrovanie v takýchto oblastiach môže byť nevyhnutné na udržanie bezpečnej hĺbky pre 
námornú dopravu. V opačnom prípade sa môže ohroziť bezpečnosť námornej dopravy.
Eventuálne nehody lodí by mohli spôsobiť ešte väčšie škody na životnom prostredí. Opätovné 
predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 5 odseky 1 a 2 úvodná časť

1. Každý členský štát vypracuje pre svoje 
morské vody a vzhľadom na každý morský 
región alebo subregión morskú stratégiu v 
súlade s plánom činnosti uvedenom v 
odseku 2 písmenách a) a b).

1. Členské štáty dosiahnu dobrý 
environmentálny stav vytvorením 
a realizovaním morských stratégií.

2. Členské štáty spolupracujú v záujme 
zabezpečenia, aby v rámci každého 
morského regiónu alebo subregiónu boli 
opatrenia vyžadované na účely splnenia 
cieľov tejto smernice, a najmä jednotlivých 
prvkov morskej stratégie uvedených v 
písmenách a) a b), koordinované.

2. Členské štáty, ktoré zdieľajú jeden 
morský región, dohliadajú na to, aby sa pre 
každý región alebo subregión vytvorila len 
jedna spoločná morská stratégia pre vody, 
ktoré v rámci daného regiónu spadajú pod 
ich suverenitu alebo súdnu právomoc. 
Každý členský štát vypracuje pre príslušný 
morský región stratégiu pre morské 
prostredie uplatniteľnú na jeho európske 
morské vody v súlade s týmto akčným 
plánom:

Or. fr

Odôvodnenie

Nový PDN nahradzuje PDN 10 a 11.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 5 odsek 2 úvodná časť

2. Členské štáty spolupracujú v záujme 
zabezpečenia, aby v rámci každého 
morského regiónu alebo subregiónu boli 
opatrenia vyžadované na účely splnenia 
cieľov tejto smernice, a najmä jednotlivých 
prvkov morskej stratégie uvedených v 
písmenách a) a b), koordinované.

2. Členské štáty spolupracujú s podporou 
existujúcich morských regionálnych 
dohovorov v záujme zabezpečenia, aby v 
rámci každého morského regiónu alebo 
subregiónu boli opatrenia vyžadované na 
účely splnenia cieľov tejto smernice, a 
najmä jednotlivých prvkov morskej stratégie 
uvedených v písmenách a) a b), 
koordinované.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Ustanovenia článku 5 ods. 2 
písmená a) a b) nebránia žiadnemu 
členskému štátu v udržovaní alebo zavedení 
prísnejších ochranných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty si musia zachovať svoje právo na zavedenie prísnejších ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 5 odsek 3 úvodná časť

3. Členské štáty, ktoré hraničia s rovnakým 
morským regiónom alebo subregiónom, na 
ktorý by sa mala vzťahovať táto smernica a 
v ktorom je stav mora natoľko kritický, že je 
potrebné bezodkladne konať, by sa mali 
snažiť dohodnúť na pláne činnosti podľa 
odseku 1, čo zahrňuje aj skoršie začatie 

3. Členské štáty, ktoré hraničia s rovnakým 
morským regiónom alebo subregiónom, na 
ktorý by sa mala vzťahovať táto smernica a 
v ktorom je stav mora natoľko kritický, že je 
potrebné bezodkladne konať, by mali 
vypracovať plán činnosti podľa odseku 1, čo 
zahrňuje aj skoršie začatie plnenia 
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plnenia programov opatrení. V takýchto 
prípadoch:

programov opatrení. V takýchto prípadoch:

Or. sv

Odôvodnenie

Znenie článku 5 ods. 3 spoločnej pozície Rady nie je pre členské štáty záväzné. V záujme 
dosiahnuť skutočnú integráciu medzi jednotlivými odvetviami v súlade so zelenou knihou 
Smerom k budúcej námornej politike Únie je potrebné prijať záväznejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 5 odsek 3 písmeno ba) (nové)

ba) morský región Baltického mora by 
mohol byť pilotnou oblasťou na realizáciu 
morskej stratégie. Nastávajúci akčný plán 
pre oblasť Baltického mora Helsinského 
dohovoru (HELCOM) by mohol byť 
užitočným zdrojom pri využívaní Baltického 
mora na tento účel.
V súlade s článkom 13 a najneskôr do roku 
2010 vypracujú členské štáty v regióne 
spoločný program opatrení pre morský 
región Baltického mora s cieľom 
dosiahnuť dobrý environmentálny stav 
tohto morského regiónu.

Or. en

Odôvodnenie

Je dobre známe, že environmentálny stav oblasti Baltického mora vyžaduje urgentné 
opatrenia. Osem z deviatich štátov z oblasti Baltického mora je členským štátom Európskej 
únie. Morský región Baltického mora by preto mohol byť vhodnou pilotnou oblasťou na 
realizáciu morskej stratégie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 5 odsek 4
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4. Členské štáty vypracujú a vykonajú 
všetky prvky morských stratégií uvedené v 
odseku 2 písmenách a) a b), pritom sa však 
od nich nebude žiadať, aby uskutočnili 
osobitné kroky, ak neexistuje významné 
riziko pre morské prostredie alebo ak by 
boli náklady neprimerané vzhľadom na 
riziko pre morské prostredie.

vypúšťa sa

Ak členský štát neuskutoční určitý krok 
kvôli niektorému z uvedených dôvodov, 
poskytne Komisii potrebné odôvodnenie, 
aby podložil svoje rozhodnutie.

Or. fr

Odôvodnenie

Vypustenie nového textu Rady, ktorý stanovuje prípady, v ktorých nie je potrebné prijať 
opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 5 odsek 4

4. Členské štáty vypracujú a vykonajú 
všetky prvky morských stratégií uvedené v 
odseku 2 písmenách a) a b), pritom sa však 
od nich nebude žiadať, aby uskutočnili 
osobitné kroky, ak neexistuje významné 
riziko pre morské prostredie alebo ak by 
boli náklady neprimerané vzhľadom na 
riziko pre morské prostredie.

4. Členské štáty vypracujú a vykonajú 
všetky prvky morských stratégií uvedené 
v písmenách a) a b) odseku 2.

Ak členský štát neuskutoční určitý krok 
kvôli niektorému z uvedených dôvodov, 
poskytne Komisii potrebné odôvodnenie, 
aby podložil svoje rozhodnutie.

Or. en

Odôvodnenie

Nový text Rady je nadbytočný. Článok o programoch opatrení ustanovuje vykonávanie 
analýzy nákladov a výnosov a zabezpečenie efektívnosti opatrení z hľadiska nákladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 5 odsek 4 pododsek 2a (nový)

Ak z technických, ekonomických alebo 
administratívnych dôvodov nemožno 
implementovať všetky časti námorných 
stratégií stanovených v odseku 2 písm. a) a 
b) v súlade s harmonogramom uvedeným v 
ods. 2. môžu sa opatrenia odložiť, ale nie 
viac ako o 4 roky.

Or. sv

Odôvodnenie

Ak treba umožniť niektorému regiónu odložiť implementáciu, mali by sa do smernice začleniť 
ustanovenia, ktoré zodpovedajú rámcovej smernici o vode, t. j. tak, aby sa limit na 
implementáciu opatrení v článku 5 mohol predĺžiť podľa návrhu Komisie za určitých 
okolností vrátane technických, ekonomických a administratívnych dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 8 odsek 1 úvodná časť a písmená a) a b)

1. Členské štáty uskutočnia počiatočné 
posúdenie svojich morských vôd, pričom 
zohľadnia existujúce údaje, ak sú k 
dispozícii, a uskutočnia:

1. Pre každý morský región členské štáty 
uskutočnia počiatočné posúdenie svojich 
morských vôd, pričom zohľadnia existujúce 
údaje, ak sú k dispozícii, a uskutočnia:

a) analýzu základných vlastností a 
súčasného environmentálneho stavu týchto 
vôd založenú na orientačnom zozname 
prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, 
ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, 
typy biotopu, biologické zložky a 
hydromorfológiu;

(a) analýzu základných vlastností, funkcií a 
súčasného environmentálneho stavu týchto 
vôd založenú na orientačnom zozname 
prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, 
ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, 
typy biotopu, biologické zložky a 
hydromorfológiu;

b) analýzu prevládajúcich tlakov a vplyvov, 
vrátane ľudskej činnosti, na vlastnosti a 
environmentálny stav týchto vôd založenú
na orientačnom zozname prvkov uvedenom 
v tabuľke 2 prílohy III, ktorá zahŕňa 
kvalitatívne a kvantitatívne kombinácie 
rôznych tlakov, ako aj rozoznateľné trendy;

b) analýzu prevládajúcich tlakov a vplyvov 
vrátane ľudskej činnosti na environmentálny 
stav týchto vôd, ktorá:
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i) je založená na orientačnom zozname 
prvkov uvedenom v tabuľke 2 prílohy III a
zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne 
kombinácie rôznych tlakov, ako aj 
rozoznateľné trendy;

ii) zahŕňa kumulatívne a synergické účinky 
a 
iii) zohľadňuje príslušné hodnotenia, ktoré 
sa vypracovali v súlade so súčasným 
európskym právom.

Or. fr

Odôvodnenie

Dopĺňa kritériá na posúdenie stavu morských vôd členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 8 odsek 1 písmeno a)

a) analýzu základných vlastností a 
súčasného environmentálneho stavu týchto 
vôd založenú na orientačnom zozname 
prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, 
ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, 
typy biotopu, biologické zložky a 
hydromorfológiu;

a) analýzu základných vlastností, funkcií a 
súčasného environmentálneho stavu týchto 
vôd založenú na orientačnom zozname 
prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, 
ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, 
typy biotopu, biologické zložky a 
hydromorfológiu;

Or. en

Odôvodnenie

PDN 48 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 8 odsek 2

2. Analýzy uvedené v odseku 1 zohľadnia 2. Analýzy uvedené v odseku 1 zohľadnia 
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prvky týkajúce sa pobrežných, brakických a 
výsostných vôd, na ktoré sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia smernice 2000/60/ES. 
Zohľadnia alebo využijú ako ich základ aj 
iné príslušné posúdenia, ako napríklad 
posúdenia uskutočnené spoločne v rámci 
regionálnych morských dohovorov, s cieľom 
vytvoriť komplexné posúdenie stavu 
morského prostredia.

prvky týkajúce sa pobrežných, brakických a 
výsostných vôd, na ktoré sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia smernice 2000/60/ES, 
ako aj príslušné ustanovenia smernice 
Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení 
komunálnych odpadových vôd, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES 
z 15. februára 2006 o riadení kvality vody 
určenej na kúpanie a navrhovanej 
smernice o normách kvality životného 
prostredia v oblasti vodného hospodárstva.
Zohľadnia alebo využijú ako ich základ aj 
iné príslušné posúdenia, ako napríklad 
posúdenia uskutočnené spoločne v rámci 
regionálnych morských dohovorov, s cieľom 
vytvoriť komplexné posúdenie stavu 
morského prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie prvkov popísaných v prílohe III s cieľom stanoviť dobrý environmentálny stav 
a analýzy uvedené v odseku 1 by sa mali zakladať na súčasných a budúcich právnych 
predpisoch a mali by ich dopĺňať, aby sa predišlo duplicite práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 8 odsek 2a (nový)

2a. Údaje a informácie vyplývajúce z 
počiatočného posúdenia, najmä prehľad o 
stave morského prostredia v Spoločenstve v 
súlade s článkom 20 ods. 2 písm. b), sa 
sprístupnia Európskej environmentálnej 
agentúre, ako aj príslušným regionálnym 
morským a rybárskym organizáciám a 
dohovorom najneskôr do 3 mesiacov po 
vypracovaní posúdenia, aby sa použili v 
paneurópskych morských posúdeniach.

Or. en
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Odôvodnenie

Európskej environmentálnej agentúre by sa mali poskytnúť všetky príslušné informácie s 
cieľom vytvoriť centrálnu databázu a použiť ich v paneurópskych správach o stave 
európskych morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 11 odsek 1 pododsek 2

Monitorovacie programy vychádzajú z 
príslušných ustanovení o posudzovaní a 
monitorovaní v právnych predpisoch 
Spoločenstva alebo v medzinárodných 
dohodách a sú s nimi kompatibilné.

Monitorovacie programy zodpovedajú 
morským regiónom a subregiónom a 
vychádzajú z príslušných ustanovení o 
posudzovaní a monitorovaní v právnych 
predpisoch Spoločenstva, najmä 
smerniciach 79/409/EHS1 a 92/43/EHS2, 
alebo v medzinárodných dohodách, alebo z 
iniciatív Spoločenstva o infraštruktúre 
priestorových údajov a GMES (globálne 
monitorovanie životného prostredia a 
bezpečnosti), najmä v oblasti námorných 
služieb, ak sa takéto požiadavky týkajú 
morských vôd členského štátu v uvedenom 
morskom regióne, a sú s nimi kompatibilné.
__________
1Smernica Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva
2Smernica Rady o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Or. en

Odôvodnenie

Výslovný odkaz na environmentálne zásady ochrannej politiky EÚ by mal podporiť ich 
uplatňovanie a poskytuje súlad so širším smerovaním environmentálnej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 11 odsek 3a (nový)

Členské štáty prijmú opatrenia a programy 
na sledovateľnosť a zistiteľnosť 
znečistenia morí.
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Or. en

Odôvodnenie

Zdroje znečisťovania morí, či na súši, alebo v mori, treba sledovať a identifikovať s cieľom 
umožniť zavedenie opatrení na ich zneškodnenie na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. 
Opätovné predloženie zmeneného PDN 59 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 11 odsek 3a (nový)

3a. Údaje a informácie vyplývajúce z týchto 
monitorovacích programov, najmä prehľad 
o stave morského prostredia v Spoločenstve 
v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. b), sa 
sprístupnia Európskej environmentálnej 
agentúre, ako aj príslušným regionálnym 
morským a rybárskym organizáciám a 
dohovorom najneskôr do 3 mesiacov po 
skončení týchto programov, aby sa použili v 
paneurópskych morských posúdeniach.

Or. en

Odôvodnenie

Európskej environmentálnej agentúre by sa mali poskytnúť všetky príslušné informácie s 
cieľom vytvoriť centrálnu databázu a použiť ich v paneurópskych správach o stave 
európskych morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 12

Článok 12 Článok 12
Oznámenia a odpoveď Komisie Oznámenia a posúdenie Komisie

Komisia na základe všetkých oznámení 
poskytnutých podľa článku 9 ods. 2, článku 
10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 vo vzťahu ku 

Komisia na základe všetkých oznámení 
programov opatrení poskytnutých podľa 
článku 13 ods. 6 posúdi v prípade každého 
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každému morskému regiónu alebo 
subregiónu upovedomí každý členský štát o 
tom, či oznámené prvky predstavujú vhodný 
rámec na splnenie požiadaviek tejto 
smernice.

členského štátu, či oznámené programy 
predstavujú vhodný rámec na dosiahnutie 
dobrého environmentálneho stavu podľa 
požiadaviek tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy 
jednotnosť rámcov v jednotlivých morských 
regiónoch alebo subregiónoch a v celom 
Spoločenstve a môže dotknutý členský štát 
požiadať, aby jej poskytol všetky dostupné a
potrebné dodatočné informácie.

Pri príprave týchto posúdení vezme do 
úvahy jednotnosť programov opatrení v 
celom Spoločenstve a môže dotknutý 
členský štát požiadať, aby jej poskytol 
všetky potrebné dodatočné informácie.

Komisia môže do šiestich mesiacov po 
doručení oznámenia o programoch 
opatrení, rozhodnúť v prípade každého 
členského štátu, že program alebo 
ktorýkoľvek jeho aspekt zamietne na 
základe toho, že nie je v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 13 odsek 1 pododsek 2

Tieto opatrenia sa navrhnú na základe 
počiatočného posúdenia uskutočneného 
podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na 
environmentálne ciele stanovené podľa 
článku 10 ods. 1, pričom sa zohľadnia typy 
opatrení uvedené v prílohe VI.

Tieto opatrenia sa navrhnú na základe 
počiatočného posúdenia uskutočneného 
podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na 
environmentálne ciele stanovené podľa 
článku 10 ods. 1, pričom sa zohľadnia typy 
opatrení uvedené v prílohe VI, dôležité 
cezhraničné vplyvy a vlastnosti, a budú 
založené na týchto environmentálnych 
zásadách:
a) na zásade prevencie a na zásadách, že by 
sa malo prijať preventívne opatrenie, že 
ekologickú škodu treba v prvom rade 
napraviť pri zdroji a že znečisťovateľ by 
mal platiť;

b) na prístupe založenom na ekosystéme.
Členské štáty rozhodujú o opatreniach, 
ktoré sa musia prijať, ak ide o 
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sledovateľnosť a zistiteľnosť znečistenia 
morí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 13 odsek 1 pododsek 2

Tieto opatrenia sa navrhnú na základe 
počiatočného posúdenia uskutočneného 
podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na 
environmentálne ciele stanovené podľa 
článku 10 ods. 1, pričom sa zohľadnia typy 
opatrení uvedené v prílohe VI.

Tieto opatrenia sa navrhnú na základe 
počiatočného posúdenia uskutočneného 
podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na 
environmentálne ciele stanovené podľa 
článku 10 ods. 1, pričom sa zohľadnia typy 
opatrení uvedené v prílohe VI, dôležité 
cezhraničné vplyvy a vlastnosti, a budú 
založené na týchto environmentálnych 
zásadách:
a) na zásade prevencie a na zásadách, že by 
sa malo prijať preventívne opatrenie, že 
ekologickú škodu treba v prvom rade 
napraviť pri zdroji a že znečisťovateľ by 
mal platiť;
b) na prístupe založenom na ekosystéme.

Or. en

Odôvodnenie

Výslovný odkaz na environmentálne zásady ochrannej politiky EÚ by mal podporiť ich 
uplatňovanie a poskytuje súlad so širším smerovaním environmentálnej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 13 odsek 2

2. Členské štáty začlenia opatrenia 
navrhnuté podľa odseku 1 do programu 
opatrení a zohľadnia pritom príslušné 
opatrenia požadované podľa právnych 
predpisov Spoločenstva, najmä podľa 

2. Členské štáty začlenia opatrenia 
navrhnuté podľa odseku 1 do programu 
opatrení a zohľadnia pritom príslušné 
opatrenia požadované podľa právnych 
predpisov Spoločenstva, najmä podľa
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smernice 2000/60/ES, alebo 
medzinárodných dohôd.

smernice 2000/60/ES, smernice 
91/271/EHS, smernice 2006/7/ES a 
navrhovanej smernice o normách kvality 
životného prostredia v oblasti vodného 
hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2000/60/ES, alebo 
medzinárodných dohôd.

Or. en

Odôvodnenie

Plnenie noriem uvedených smerníc bude mať osobitne pozitívny vplyv na morské prostredie a 
pomôže dosahovať environmentálne ciele smernice o morskej stratégii. Lepšia koordinácia 
a dôsledné uplatňovanie opatrení zmenší potenciál na duplicitu či vynechanie v rámci 
rozsahu opatrení, zabezpečí dôkladné uplatňovanie v zemepisnej oblasti, ktorej sa opatrenia 
týkajú, a uľahčí dôkladnú implementáciu časových harmonogramov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 13 odsek 3 pododsek 1

3. Pri vypracovávaní programu opatrení 
podľa odseku 2 budú členské štáty venovať 
náležitú pozornosť trvalo udržateľnému 
rozvoju a najmä sociálnemu a 
hospodárskemu vplyvu plánovaných 
opatrení.

3. Pri vypracovávaní programu opatrení 
podľa odseku 2 budú členské štáty venovať 
náležitú pozornosť trvalo udržateľnému 
rozvoju a najmä sociálnemu a 
hospodárskemu vplyvu plánovaných 
opatrení. Členské štáty vytvoria 
administratívne rámce a programy, ktoré 
počítajú s medziodvetvovým riešením 
morských otázok, aby mohli vedu 
o životnom prostredí a environmentálne 
opatrenia skombinovať s hospodárskym, 
sociálnym a administratívnym rozvojom 
oblasti a aby mohli mať z tejto interakcie 
úžitok.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 88 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 13 odsek 3 pododsek 2

Pred zavedením akéhokoľvek nového 
opatrenia členské štáty zabezpečia, aby 
opatrenia boli nákladovo efektívne a 
technicky uskutočniteľné, a vykonajú 
posúdenie vplyvu vrátane analýzy nákladov 
a prínosov.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vypúšťa sa nový text Rady, ktorý je založený na analýzach nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 13 odsek 4

4. Programy opatrení ustanovené podľa 
tohto článku by mali zahŕňať opatrenia ako 
napríklad využívanie osobitných 
chránených území podľa smernice 
92/43/EHS a využívanie osobitne 
chránených území podľa smernice 
79/409/EHS, ako aj morské chránené 
oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo 
dotknuté členské štáty v rámci 
medzinárodných alebo regionálnych dohôd, 
ktorých sú zmluvnými stranami.

4. Programy opatrení ustanovené podľa 
tohto článku zahŕňajú opatrenia územnej 
ochrany, ktoré obsahujú – nie však výlučne 
– využívanie osobitných chránených území 
podľa smernice 92/43/EHS a využívanie 
osobitne chránených území podľa smernice 
79/409/EHS, ako aj morské chránené 
oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo 
dotknuté členské štáty v rámci 
medzinárodných alebo regionálnych dohôd, 
ktorých sú zmluvnými stranami, najmä v 
rozhodnutí VII/5 konferencie zmluvných 
strán dohovoru o biologickej rozmanitosti

V tejto súvislosti by mali členské štáty 
zabezpečiť, aby tieto oblasti prispeli k 
jednotnej a reprezentatívnej sieti morských 
chránených oblastí.

V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia, 
aby tieto oblasti prispeli k jednotnej a 
reprezentatívnej sieti morských chránených 
oblastí najneskôr do roku 2012. Do siete 
patria oblasti s dostatočne veľkou 
rozlohou, ktoré sú v plnej miere chránené 
pred všetkými formami využitia na ťažbu, 
aby sa ochránili, okrem iného, miesta 
neresenia, sádok a kŕmenia a aby sa 
umožnila celistvosť, štruktúra a fungovanie 
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ekosystémov, ktoré treba zachovať alebo 
obnoviť.
Programy opatrení musia zahŕňať najmä 
opatrenia týkajúce sa výsostných, 
brakických a pobrežných vôd podľa 
smernice 2000/60/ES. 
Členské štáty vytvoria najneskôr do ...* 
register, prípadne viacero registrov, týchto 
morských chránených oblastí.
Register, prípadne registre, morských 
chránených oblastí v jednotlivých morských 
regiónoch alebo subregiónoch sa 
pravidelne revidujú a aktualizujú.
Údaje v tomto registri, prípadne v týchto 
registroch, musia byť prístupné verejnosti.
__________

*3 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice

Or. fr

Odôvodnenie

Nahrádza PDN 15 a 23 (morské chránené oblasti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 13 odsek 4

4. Programy opatrení ustanovené podľa 
tohto článku by mali zahŕňať opatrenia ako 
napríklad využívanie osobitných chránených 
území podľa smernice 92/43/EHS a 
využívanie osobitne chránených území podľa 
smernice 79/409/EHS, ako aj morské 
chránené oblasti, ako ich schválilo
Spoločenstvo alebo dotknuté členské štáty v 
rámci medzinárodných alebo regionálnych 
dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

4. Programy opatrení ustanovené podľa 
tohto článku zahŕňajú opatrenia územnej 
ochrany vrátane, ale nie výlučne, 
využívania osobitných chránených území 
podľa smernice 92/43/EHS a využívania
osobitne chránených území podľa smernice 
79/409/EHS, ako aj morské chránené 
oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo 
dotknuté členské štáty v rámci 
medzinárodných alebo regionálnych dohôd, 
ktorých sú zmluvnými stranami vrátane 
rozhodnutia VII/5 konferencie zmluvných 
strán dohovoru o biologickej rozmanitosti.

V tejto súvislosti by mali členské štáty V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia, 



PE394.048v01-00 32/43 AM\684917SK.doc

SK

zabezpečiť, aby tieto oblasti prispeli k 
jednotnej a reprezentatívnej sieti morských 
chránených oblastí.

aby tieto oblasti prispeli k jednotnej a 
reprezentatívnej sieti morských chránených 
oblastí najneskôr do roku 2012. Do siete 
patria oblasti s dostatočne veľkou 
rozlohou, ktoré sú v plnej miere chránené 
pred všetkými formami využitia na ťažbu, 
aby sa ochránili, okrem iného, miesta 
neresenia, sádok a kŕmenia a aby sa 
umožnila celistvosť, štruktúra a fungovanie 
ekosystémov, ktoré treba zachovať alebo 
obnoviť.
Programy opatrení zahŕňajú tie opatrenia 
týkajúce sa výsostných, brakických a 
pobrežných vôd, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2000/60/ES.
Členské štáty vytvoria najneskôr do ...* 
register, prípadne viacero registrov, týchto 
morských chránených oblastí.
Register, prípadne registre, morských 
chránených oblastí v jednotlivých morských 
regiónoch alebo subregiónoch sa 
pravidelne revidujú a aktualizujú.
Údaje v tomto registri, prípadne v týchto 
registroch, musia byť prístupné verejnosti.
_________

* 3 rokov po dni nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 13 odsek 5

5. Členské štáty vo svojich programoch 
opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia 
vykonávať a ako budú prispievať k 
dosahovaniu environmentálnych cieľov 
stanovených podľa článku 10 ods. 1.

5. Členské štáty vo svojich programoch 
opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia 
vykonávať a ako budú prispievať k 
dosahovaniu dobrého environmentálneho 
stavu a environmentálnych cieľov 
stanovených podľa článku 10 ods. 1.

Or. fr
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Odôvodnenie

Nahrádza PDN 15 a 23 (morské chránené oblasti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 13 odsek 5

5. Členské štáty vo svojich programoch 
opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia 
vykonávať a ako budú prispievať k 
dosahovaniu environmentálnych cieľov 
stanovených podľa článku 10 ods. 1.

5. Členské štáty vo svojich programoch 
opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia 
vykonávať a ako budú prispievať k 
dosahovaniu dobrého environmentálneho 
stavu a environmentálnych cieľov 
stanovených podľa článku 10 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 13 odsek 7a (nový)

7a. Po konzultáciách so všetkými 
zainteresovanými stranami najneskôr [do 
troch rokoch po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice] Komisia prijme v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 
podrobné kritériá a normy na uplatňovanie 
zásad dobrej správy oceánov.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 65 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 14

1. Členský štát v rámci svojich morských 
vôd môže identifikovať osobitnú oblasť, v 
ktorej z ktoréhokoľvek z dôvodov 
uvedených v písmenách a) až d) nie je 
možné dosiahnuť environmentálne ciele 
prostredníctvom opatrení prijatých členským 
štátom alebo ich nie je možné dosiahnuť v 
rámci príslušného harmonogramu z 
dôvodov uvedených v písmene e):

1. Ak členský štát, ktorý vypracoval 
program opatrení v súlade s článkom 13, 
identifikuje prípad, keď z ktoréhokoľvek 
z nasledujúcich dôvodov nie je možné 
dosiahnuť environmentálne ciele a dobrý 
environmentálny stav prostredníctvom 
opatrení prijatých členským štátom, jasne 
definuje tento prípad vo svojom programe 
opatrení a Komisii poskytne všetky 
vysvetlenia potrebné na odôvodnenie svojho 
názoru:
-aa) environmentálny cieľ nie je podstatný 
pre tento členský štát z dôvodu vlastnosti, 
pre ktorú sa ho netýka;
-ab) právomoc prijímať príslušné opatrenie 
alebo opatrenia nepripadá výlučne tomuto 
členskému štátu v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva;
-ac) právomoc prijímať príslušné opatrenie 
alebo opatrenia nepripadá výlučne tomuto 
členskému štátu v súlade s medzinárodnými 
právnymi predpismi;

a) činnosť alebo nečinnosť, za ktorú 
dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

a) činnosť alebo nečinnosť zo strany tretej 
krajiny, Európskeho spoločenstva alebo
inej medzinárodnej organizácie, za ktorú 
dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

b) prírodné príčiny; b) prírodné príčiny;
c) vyššia moc; c) vyššia moc;

ca) klimatické zmeny;
d) zmeny vlastností morských vôd 
spôsobené činnosťami uskutočnenými z 
dôvodov prvoradého verejného záujmu, 
ktorý prevážil nad negatívnym vplyvom na 
životné prostredie vrátane akéhokoľvek 
cezhraničného vplyvu;

d) modifikácie alebo úpravy fyzikálnych
vlastností morských vôd spôsobené 
činnosťami uskutočnenými z dôvodov 
prvoradého verejného záujmu, ktorý prevážil 
nad negatívnym vplyvom na životné 
prostredie vrátane akéhokoľvek 
cezhraničného vplyvu;

e) prírodné podmienky, ktoré neumožňujú, 
aby sa zlepšenie stavu dotknutých 
morských vôd dosiahlo načas.
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Dotknutý členský štát jasne identifikuje túto 
oblasť vo svojom programe opatrení a 
Komisii poskytne odôvodnenie svojho 
názoru. Pri identifikovaní oblastí členský 
štát zváži dôsledky pre členské štáty v 
dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne.

Členský štát zváži dôsledky pre členské štáty 
v dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne.

Dotknuté členské štáty však prijmú 
primerané ad hoc opatrenia so zámerom
pokračovať v plnení environmentálnych 
cieľov, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu 
morských vôd postihnutých z dôvodov 
uvedených v písmenách b), c) a d) a 
zmierniť nepriaznivý vplyv na úrovni 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu alebo v morských vodách iných 
členských štátov.

Členské štáty, odvolávajúc sa na písmeno -
ab), -ac), a), b), c) alebo ca), však prijmú vo 
svojich programoch opatrení primerané ad 
hoc opatrenia, ktoré sú v súlade s právom 
Spoločenstva a medzinárodným právom, 
aby sa minimalizoval rozsah, v rámci 
ktorého nemožno dosiahnuť dobrý 
environmentálny stav a s cieľom 
pokračovať v plnení environmentálnych 
cieľov, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu 
morských vôd a zmierniť nepriaznivý vplyv 
na úrovni dotknutého morského regiónu 
alebo subregiónu alebo v morských vodách 
iných členských štátov.

2. V situácii, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 
písm. d), členské štáty zabezpečia, aby 
zmeny nespôsobili trvalé vylúčenie alebo 
znemožnenie dosiahnutia dobrého 
environmentálneho stavu na úrovni 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu alebo v morských vodách iných 
členských štátov.

2. Členské štáty, odvolávajúc sa na dôvod 
uvedený v odseku 1 písm. d), zabezpečia,
aby modifikácie a úpravy nespôsobili trvalé 
vylúčenie alebo spochybnenie dosiahnutia 
dobrého environmentálneho stavu na úrovni 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu alebo v morských vodách iných 
členských štátov.

3. Ad hoc opatrenia uvedené v odseku 1 
treťom pododseku sa v rámci možností 
začlenia do programov opatrení.

3. Ak sa členský štát odvoláva na dôvod 
uvedený v odseku 1 písm. -ab) a ak Komisia 
uzná platnosť tohto dôvodu, Komisia 
ihneď podnikne potrebné opatrenia v 
súlade s článkom 15.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 66 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Riitta Myller a Åsa 
Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 16

Oznámenia a odpoveď Komisie Oznámenia a posúdenie Komisie
Komisia na základe oznámení o programoch 
opatrení poskytnutých podľa článku 13 ods. 
6 upovedomí členský štát o tom, či 
oznámené programy predstavujú vhodný 
rámec na dosiahnutie dobrého 
environmentálneho stavu definovaného 
podľa článku 9 ods. 1.

Komisia na základe oznámení o programoch 
opatrení poskytnutých podľa článku 13 ods. 
6 posúdi v prípade každého členského štátu,
či oznámené programy predstavujú vhodný 
rámec na dosiahnutie dobrého 
environmentálneho stavu podľa požiadaviek 
tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy 
jednotnosť programov opatrení v celom 
Spoločenstve a môže dotknutý členský štát 
požiadať, aby jej poskytol všetky dostupné a
potrebné dodatočné informácie.

Pri príprave týchto posúdení vezme do 
úvahy jednotnosť programov opatrení v 
celom Spoločenstve a môže dotknutý 
členský štát požiadať, aby jej poskytol 
všetky potrebné dodatočné informácie.
Komisia môže do šiestich mesiacov po tom, 
ako jej bolo doručené oznámenie o 
programoch opatrení, rozhodnúť v prípade 
ktoréhokoľvek členského štátu, že program 
alebo akýkoľvek jeho aspekt zamietne na 
základe toho, že nie je v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 19 odsek 1a (nový)

Členské štáty v súlade s odsekom 1 podľa 
možností zapájajú zainteresované strany, 
využívajúc existujúce riadiace orgány alebo 
štruktúry vrátane regionálnych morských 
dohovorov, vedeckých poradných orgánov 
a regionálnych poradných rád.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 67 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 19 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty vytvárajú štruktúru na 
konzultácie a pravidelné výmeny informácií 
spolu so zodpovednými miestnymi orgánmi, 
odborníkmi, mimovládnymi organizáciami 
a všetkými zainteresovanými užívateľmi 
v morských regiónoch a subregiónoch.
Členské štáty v súlade s odsekom 1 podľa 
možností zapájajú zainteresované strany 
využívajúc existujúce riadiace orgány alebo 
štruktúry vrátane regionálnych morských 
dohovorov, vedeckých poradných orgánov 
a regionálnych poradných rád.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 20a (nový)

Článok 20a
Správa o pokroku v chránených oblastiach
Komisia do [24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] predloží správu 
o pokroku pri vytváraní celosvetovej siete 
chránených oblasti a o časových/ územných 
obmedzeniach na ochranu neresísk 
a období neresenia v súlade so záväzkami 
podľa rozhodnutia VII/5 dohovoru 
o biologickej rozmanitosti a o príspevku 
Spoločenstva na vytvorenie tejto siete.
Komisia na tomto základe v súlade 
s postupmi stanovenými v zmluve pripraví 
všetky dodatočné opatrenia Spoločenstva 
potrebné na splnenie zámeru, ktorým je 
ochrana reprezentatívnej siete morských 
chránených oblastí do roku 2012.
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Or. en

Odôvodnenie

Európske spoločenstvo ako signatár dohovoru o biologickej rozmanitosti je povinné chrániť 
reprezentatívnu sieť morských chránených oblastí do roku 2012, ako aj časové/ územné 
obmedzenia na ochranu neresísk a období neresenia. Komisia pri rozvoji siete chránených 
území ďalej vyhodnocuje príspevok Spoločenstva k ochrane reprezentatívnej siete morských 
chránených oblasti a podľa potreby navrhuje ďalšie opatrenia (PDN 72 Európskeho 
parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I

Generické kvalitatívne deskriptory, ktoré sa 
majú zvážiť pri určovaní dobrého 

environmentálneho stavu (uvedené v článkoch 
3, bode 5, článku 9 ods. 1, 9 ods. 3 a článku 

22)

Podmienky uvedené v článkoch 3 a 9

1) Všetky zložky morských potravinových 
reťazcov, ktoré sú známe, sa vyskytujú s 
normálnou hojnosťou a diverzitou.

a) na základe údajov o trendoch sa 
biologická rozmanitosť morskej oblasti 
zachová (ak sú trendy stabilné) a obnoví 
(ak sa zaznamenal klesajúci trend) aj v 
prípade ekosystémov, biotopov a druhov, 
ak sa venuje osobitná pozornosť tým 
najcitlivejším voči vplyvu ľudských 
činností z dôvodu určitých 
environmentálnych charakteristík: 
krehkosť, citlivosť, pomalý rast, nízka 
plodnosť, životnosť, situácia 
v okrajových oblastiach výskytu, slabý 
genetický tok a geneticky rozdielne 
populácie;

2) Početnosť nepôvodných druhov, ktoré sa 
introdukovali ľudskou činnosťou, 
nespôsobuje nepriaznivé zmeny ekosystémov.

b) populácie všetkých živých morských 
zdrojov sa obnovili a udržujú sa na 
úrovniach, na ktorých nemožno 
dlhodobo zabezpečovať množstvo 
druhov a zachovanie úplnej 
rozmnožovacej kapacity, prejavujúcej sa 
vo veku a veľkosti populácií, ktorá 
svedčí o zdravom stave;

3) Populácie všetkých rýb, mäkkýšov a 
kôrovcov využívaných na komerčné účely sú v 

c) ľudská činnosť by nemala (podstatne) 
ovplyvniť rozloženie a množstvo druhov, 
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rámci bezpečných biologických limitov. ktoré nie sú priamo využívané;
4) Eutrofizácia spôsobená ľudskou činnosťou 
a najmä jej nepriaznivé účinky sa 
minimalizujú.

d) negatívne vplyvy rybolovu na morské 
prostredie sa zmenšili vrátane vplyvov na 
morské podložie a na dodatočný lov 
druhov, na ktoré sa nesústreďuje 
pozornosť , a mladých rýb;

5) Druhy a biotopy majú rozdelenie, hojnosť a 
kvalitu, ktoré sú v súlade s prevládajúcimi 
fyziografickými, geografickými a klimatickými 
podmienkami. Biodiverzita sa zachováva.

e) množstvo populácií druhov malých 
„kŕmnych“ rýb na nižšom stupni 
potravinového reťazca je trvalé, najmä 
vzhľadom na ich význam pre závislých 
dravcov vrátane rýb s obchodnou 
hodnotou a trvalé udržiavanie 
ekosystémov a ich základňu zdrojov;

6) Integrita morského dna je na takej úrovni, 
na ktorej sú zachované funkcie ekosystémov.

f) koncentrácie ekotoxických látok 
antropogenetického pôvodu (vrátane 
syntetických látok a chemikálií, ktoré 
narúšajú hormonálne funkcie) dosahuje 
nulovú úroveň a nemôžu priamo alebo 
nepriamo poškodiť životné prostredie 
alebo ľudské zdravie;

7) Trvalá zmena hydrografických podmienok 
nemá nepriaznivý vplyv na morské 
ekosystémy.

g) koncentrácie ekotoxických látok, 
ktoré sa vyskytujú v prírode, sú približne 
rovnaké ako prirodzené úrovne 
ekosystémov;

8) Koncentrácie kontaminujúcich látok nie sú 
na takej úrovni, že by spôsobovali znečistenie.

h) vplyv organických znečisťujúcich 
látok a priemyselných hnojív z vodných 
alebo pozemných zdrojov, z akvakultúr 
alebo odpadových vôd z kanalizácie a 
iných odtokov nedosahuje úrovne, ktoré 
by mohli mať vplyv na životné 
prostredie, ľudské zdravie alebo 
oprávnené využívanie mora a pobreží;

9) Obsah kontaminujúcich látok v rybách a 
iných plodoch mora určených na ľudskú 
spotrebu nepresahuje úroveň stanovenú v 
právnych predpisoch Spoločenstva alebo iných 
príslušných normách.

i) eutrofizácia vyvolaná, napríklad 
emisiami živín, ako je fosfor alebo dusík, 
sa znížila na úroveň, keď nemá 
nepriaznivé účinky, ako sú strata 
biodiverzity, zhoršovanie ekosystémov, 
bujnenie škodlivých rias a nedostatok 
kyslíka v podzemných vodách;

10) Vlastnosti a množstvo morského odpadu 
nepoškodzujú morské prostredie.

j) vplyvy na morské a pobrežné 
ekosystémy vrátane biotopov a druhov 
vyplývajúce z výskumov alebo využívania 
morského podložia, podzemia alebo 
usadlých druhov sa minimalizovali a 
neovplyvňujú negatívne štrukturálnu a 
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ekologickú integritu ekosystémov pri 
morskom dne a podobných ekosystémov;

11) Prísun energie, a to aj podmorský hluk, 
nemá nepriaznivý vplyv na morské prostredie.

k) množstvo odpadu v morskom a 
pobrežnom prostredí sa znížila na takú 
úroveň, že nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre morské druhy a biotopy, zdravie 
ľudí, bezpečnosť a hospodárstvo 
pobrežných spoločenstiev;

Členské štáty v záujme určenia vlastností 
dobrého environmentálneho stavu v morskom 
regióne alebo subregióne, ako sa ustanovuje v 
článku 9 ods. 1, zvážia každý z generických 
kvalitatívnych deskriptorov uvedených v 
prílohe, aby identifikovali tie deskriptory, 
ktoré sa majú používať na určenie dobrého 
environmentálneho stavu pre uvedený morský 
región alebo subregión. Ak sa členský štát 
domnieva, že jeden alebo viaceré deskriptory 
nie je vhodné použiť, poskytne Komisii 
odôvodnenie v rámci oznámenia zaslaného 
podľa článku 9 ods. 2.

l) pravidelné vypúšťanie ropy z 
platforiem a ropovodov a používanie 
škodlivých usadenín z vrtov prestali a 
náhodné vytekanie týchto substancií sa 
minimalizovalo;

m) škodlivé prevádzkové vypúšťanie a 
vypúšťanie z lodí sa odstránilo a riziko 
nehôd, ktoré môžu spôsobiť škodlivé 
vytekanie, sa znížilo na minimum;
n) úmyselné uvádzanie exotických 
druhov do morského a pobrežného 
prostredia je zakázané, náhodné 
uvádzanie sa znížilo na minimum a 
voda, ktorá sa používa pri vyvažovaní 
lodí, sa vylúčila ako možný zdroj 
zavádzania týchto druhov. Používanie 
nových druhov (vrátane exotických a 
geneticky modifikovaných druhov) v 
akvakultúre bez predchádzajúceho 
vyhodnotenia vplyvu je zakázané;
o) vplyvy na morské a pobrežné druhy a 
biotopy, ktoré sú dôsledkom stavieb 
vybudovaných človekom, sa znížili na 
minimum a negatívne neovplyvňujú 
štrukturálnu ani ekologickú integritu 
ekosystémov na morskom dne a 
podobných ekosystémov, ani schopnosť 
morských a pobrežných druhov a 
biotopov prispôsobiť ich oblasť výskytu 
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klimatickým zmenám;
p) zvukové znečistenie, vyvolané 
napríklad lodnými alebo podvodnými 
zvukovými zariadeniami, sa znížilo na 
minimum vzhľadom na ochranu 
morského prostredia, ľudského zdravia 
alebo zákonného využívania mora a 
pobrežia pred škodlivými vplyvmi;
q) systematické a/alebo zámerné 
vypúšťanie tekutých látok alebo plynov 
do vodných stĺpcov sa zakázalo a 
vypúšťanie pevných materiálov do 
vodných stĺpcov je zakázané, ak nebolo 
udelené povolenie v súlade s 
medzinárodným právom a nevykonalo sa 
predbežné posúdenie vplyvu na životné 
prostredie v súlade so smernicou Rady 
85/337/EHS z 27. júna 1985 
o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov 
na životné prostredie* a s príslušnými 
medzinárodnými dohodami;
r) systematické a/alebo zámerné 
vypúšťanie tekutých látok, plynov alebo 
pevných materiálov na morské 
dno/podložie je zakázané, ak nebolo 
udelené povolenie v súlade s 
medzinárodným právom a nevykonalo sa 
predbežné posúdenie vplyvu na životné 
prostredie v súlade so smernicou Rady 
85/337/EHS a s príslušnými 
medzinárodnými dohodami;
s) podiel morských prostredí chránených 
pred možnými škodlivými ľudskými 
činnosťami, ako aj rozmanitosť 
základných ekosystémov, ktoré sa v 
danej oblasti nachádzajú, v každom 
regióne stačí na to, aby bolo možné 
účinne prispieť k regionálnej a 
globálnej sieti chránených morských 
oblastí.
_____________

* Ú. v. ES L 175, 5. 7. 1985, s 40. Smernica 
naposledy zmenená a doplnené smernicou 
2003/35/ES.
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Or. fr

Odôvodnenie

Nahrádza PDN 33. Právny stav vzhľadom na zachytávanie CO2 v morskom dnes sa zmenil. 
Nový text odráža medzinárodný dohovor (Londýnsky protokol) v znení zmien a doplnení z 
novembra 2006, aby sa povolilo zachytávanie oxidu uhličitého v morskom dne/podloží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I písmeno ra) (nové)

ra) systematické/zámerné vypúšťanie 
tekutých látok, plynov alebo pevných 
materiálov do vodného stĺpca, na morské 
dno/podložie je zakázané, ak nebolo 
udelené povolenie v súlade s 
medzinárodným právom a nevykonalo sa 
predbežné posúdenie vplyvu na životné 
prostredie v súlade so smernicou Rady 
85/337/EHS a s príslušnými 
medzinárodnými dohodami;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zlučuje písmená s) a t), ktoré predložil spravodajca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eija-Riitta Korhola a Françoise 
Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha III tabuľka 2 Kontaminácia nebezpečnými látkami zarážka 3

- introdukcia rádionuklidov. vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

PDN 90 Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Zmienka o introdukcii rádionuklidov v tomto 
zozname je v protiklade s odôvodnením 36, v ktorom sa stanovuje, že „Zmluva o EURATOMe 
upravuje vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu, a 
preto by sa táto smernica nimi nemala zaoberať“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha VI bod 1)

1) Vstupné kontroly: riadiace opatrenia, 
ktoré ovplyvňujú povolený rozsah ľudskej 
činnosti.

1) Vstupné kontroly: riadiace opatrenia, 
ktoré ovplyvňujú povolený rozsah ľudskej 
činnosti vrátane opatrení na zabezpečenie 
toho, aby európske subvencie nespochybnili 
dosahovanie cieľov tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

PDN Európskeho parlamentu v prvom čítaní k článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha IV bod 4a (nový)

4a) Opatrenia na zlepšenie sledovateľnosti 
a zistiteľnosti znečistenia morí.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu v prvom čítaní k článkom 14 a 16.


