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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 2

(2) Očitno je, da so obremenitve naravnih 
morskih virov in povpraševanje po morskih 
ekoloških storitvah pogosto preveliki in da 
bi morala Skupnost zmanjšati vpliv na 
morske vode.

(2) Očitno je, da so obremenitve naravnih 
morskih virov in povpraševanje po morskih 
ekoloških storitvah, kot je sprejemanje 
odpadkov, preveliki in da bi morala 
Skupnost zmanjšati vpliv na morske vode 
tako na svojem ozemlju kot izven njegovih 
meja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 3

(3) Morsko okolje je dragocena dediščina, ki 
jo je treba varovati, ohranjati in – kjer je to 
mogoče – obnavljati, da bi ohranili biotsko 

(3) Morsko okolje je dragocena dediščina, ki 
jo je treba varovati, ohranjati in obnavljati, 
da bi ohranili biotsko raznovrstnost in 
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raznovrstnost in zagotovili raznolike in 
dinamične oceane ter morja, ki so čisti, 
zdravi in produktivni. V tem pogledu bi ta 
direktiva morala zagotoviti okoljski steber 
prihodnje pomorske politike Evropske 
unije.

zagotovili raznolike in dinamične oceane ter 
morja, ki so čisti, zdravi in produktivni. V 
tem pogledu bi ta direktiva morala med 
drugim spodbujati vključevanje okoljskih 
vidikov v vsa ustrezna področja politike.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 7

(7) Z uporabo ekosistemskega pristopa k 
upravljanju človekovih dejavnosti in ob 
hkratnem zagotavljanju trajnostne rabe 
morskega blaga in storitev bi bilo treba 
prednost nameniti doseganju ali ohranjanju 
dobrega okoljskega stanja v morskem okolju 
Skupnosti, nadaljnjemu varstvu in 
ohranjanju tega okolja ter preprečevanju 
nadaljnjega slabšanja.

(7) Z uporabo ekosistemskega pristopa k 
upravljanju človekovih dejavnosti bi bilo 
treba prednost nameniti doseganju ali 
ohranjanju dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju Skupnosti, nadaljnjemu 
varstvu in ohranjanju tega okolja ter 
preprečevanju nadaljnjega slabšanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 10

(10) Vsaka država članica bi morala zato za 
svoje morske vode oblikovati morsko 
strategijo, ki bi ob upoštevanju posebnih 
značilnosti njenih voda odražala celotno 
perspektivo zadevne morske regije ali 
podregije. Morske strategije bi morale voditi 
k izvajanju programov ukrepov za dosego ali 
ohranitev dobrega okoljskega stanja. Vendar 
pa od držav članic ne bi smeli zahtevati, da 
sprejmejo posebne korake, če ni bistvenega 
tveganja za morsko okolje ali če bi bili ob 
upoštevanju tveganja za morsko okolje 
stroški nesorazmerni, pod pogojem, da je 
vsaka odločitev o neukrepanju ustrezno 
utemeljena.

(10) Vsaka država članica bi morala zato za 
svoje morske vode oblikovati morsko 
strategijo na podlagi skupnega 
referenčnega okvira, ki bi ob upoštevanju 
posebnih značilnosti njenih voda odražala 
celotno perspektivo zadevne morske regije 
ali podregije. Morske strategije bi morale 
voditi k izvajanju programov ukrepov za 
dosego ali ohranitev dobrega okoljskega 
stanja. 
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 10

(10) Vsaka država članica bi morala zato za 
svoje morske vode oblikovati morsko 
strategijo, ki bi ob upoštevanju posebnih 
značilnosti njenih voda odražala celotno 
perspektivo zadevne morske regije ali 
podregije. Morske strategije bi morale voditi 
k izvajanju programov ukrepov za dosego ali 
ohranitev dobrega okoljskega stanja. Vendar 
pa od držav članic ne bi smeli zahtevati, da 
sprejmejo posebne korake, če ni bistvenega 
tveganja za morsko okolje ali če bi bili ob 
upoštevanju tveganja za morsko okolje 
stroški nesorazmerni, pod pogojem, da je 
vsaka odločitev o neukrepanju ustrezno 
utemeljena.

(10) Vsaka država članica bi morala zato za 
svoje morske vode oblikovati morsko 
strategijo, ki bi ob upoštevanju posebnih 
značilnosti njenih voda odražala celotno 
perspektivo zadevne morske regije ali 
podregije. Morske strategije bi morale voditi 
k izvajanju programov ukrepov za dosego ali 
ohranitev dobrega okoljskega stanja. 

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo Sveta je odveč. Člen o programih ukrepov že vsebuje določbe o analizi 
stroškov in koristi, ki zagotavljajo stroškovno učinkovitost ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 19

(19) Za dosego ciljev iz te direktive je 
pomembno, da se zagotovi vključitev ciljev 
ohranjanja, ukrepov upravljanja ter 
dejavnosti spremljanja in ocenjevanja, 
določenih za morska zaščitena območja, ki 
jih države članice morda želijo opredeliti 
kot del programov ukrepov.

(19) Za dosego ciljev iz te direktive je 
pomembno, da se zagotovi vključitev ciljev 
ohranjanja, ukrepov upravljanja ter 
dejavnosti spremljanja in ocenjevanja, 
določenih za morska zaščitena območja, v 
morske strategije. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 19 a (novo)

Upoštevati je treba tudi biotsko 
raznovrstnost in možnosti za raziskave 
morja, povezane z globokomorskimi okolji 
pred obalami najbolj oddaljenih regij, in v 
okviru posebnih programov podpreti 
pripravo znanstvenih študij za boljši opis 
lastnosti globokomorskih ekosistemov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 13 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 19 b (novo)

Za učinkovito varstvo morskega okolja 
morajo države članice ustvariti okvire in 
platforme, ki omogočajo medsektorsko 
obravnavanje morskih zadev. Razvoj stanja 
morskih voda se zato ne sme obravnavati le 
z okoljskega vidika, ampak mora združevati 
naravoslovje z gospodarskim, socialnim in 
upravnim razvojem območja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 14 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 20

(20) Ker bodo programi ukrepov, ki se 
izvajajo v skladu z morskimi strategijami, 
učinkoviti le, če bodo oblikovani na podlagi 

(20) Ker bodo programi ukrepov, ki se 
izvajajo v skladu z morskimi 
strategijami,učinkoviti, tudi stroškovno, 
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temeljitega poznavanja stanja morskega 
okolja na določenem območju in bodo ob 
upoštevanju splošne perspektive zadevne 
morske regije ali podregije čim bolj 
prilagojeni potrebam zadevnih vod za vsako 
državo članico, bi bilo treba oblikovati 
določbe, s katerimi se na nacionalni ravni 
zagotovi pripravo ustreznega okvira, 
vključno z raziskavami morja in postopki 
spremljanja stanja, za utemeljeno 
oblikovanje politik. Na ravni Skupnosti bi 
morala biti podpora s tem povezanim 
raziskavam nenehno sestavni del 
raziskovalne in razvojne politike.
Pomemben korak v tej smeri je upoštevanje 
morskih vprašanj v Sedmem okvirnem 
programu za raziskave in razvoj.

kolikor je mogoče, le, če bodo oblikovani na 
podlagi temeljitega poznavanja stanja 
morskega okolja na določenem območju in 
bodo ob upoštevanju splošne perspektive 
zadevne morske regije ali podregije čim bolj 
prilagojeni potrebam zadevnih vod za vsako 
državo članico, bi bilo treba oblikovati 
določbe, s katerimi se na nacionalni ravni 
zagotovi pripravo ustreznega okvira, 
vključno z raziskavami morja in postopki 
spremljanja stanja, za utemeljeno 
oblikovanje politik. Na ravni Skupnosti bi 
morala biti podpora s tem povezanim 
raziskavam nenehno sestavni del 
raziskovalne in razvojne politike. 
Pomemben korak v tej smeri je upoštevanje 
morskih vprašanj v Sedmem okvirnem 
programu za raziskave in razvoj.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 15 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 21

(21) Kot prvi korak pri pripravi programov 
ukrepov bi morale države članice, ki mejijo 
na morsko regijo ali podregijo, analizirati 
značilnosti svojih morskih voda ter 
obremenitve teh voda in vplive nanje, da bi 
določile bistvene obremenitve voda in vplive 
nanje, in opravile ekonomsko in socialno 
analizo njihove uporabe in stroškov 
degradacije morskega okolja. Kot podlago 
za analize lahko uporabijo ocene, ki so bile 
že opravljene v okviru konvencij o 
regionalnih morjih.

(21) Kot prvi korak pri pripravi programov 
ukrepov bi morale države članice, ki mejijo 
na morsko regijo ali podregijo, analizirati 
značilnosti in delovanje svojih morskih voda 
ter obremenitve teh voda in vplive nanje, da 
bi določile bistvene obremenitve voda in 
vplive nanje, in opravile ekonomsko in 
socialno analizo njihove uporabe in stroškov 
degradacije morskega okolja. Kot podlago 
za analize lahko uporabijo ocene, ki so bile 
že opravljene v okviru konvencij o 
regionalnih morjih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 15 s prve obravnave EP.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 22

(22) Na podlagi teh analiz bi morale nato 
države članice za svoje morske vode določiti 
niz značilnosti za dobro okoljsko stanje. V ta 
namen bi bilo treba sprejeti določbe za 
oblikovanje meril in metodoloških 
standardov, da bi zagotovili doslednost in bi 
lahko primerjali, v kolikšni meri je bilo v 
različnih morskih regijah ali podregijah 
doseženo dobro okoljsko stanje.

(22) Na podlagi teh analiz bi morale nato 
države članice za svoje morske vode določiti 
niz značilnosti za dobro okoljsko stanje. V ta 
namen bi bilo treba sprejeti določbe za 
oblikovanje meril in metodoloških 
standardov, da bi zagotovili doslednost in bi 
lahko primerjali, v kolikšni meri je bilo v 
različnih morskih regijah ali podregijah 
doseženo dobro okoljsko stanje. Razviti jih 
je treba ob sodelovanju vseh 
zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Tako naj bi se zagotovila preglednost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 25

(25) Primerno je, da države članice zgoraj 
navedene korake izvajajo s posebnim 
poudarkom. Da bi zagotovili skladnost 
ukrepov Skupnosti kot celote in v zvezi z 
zavezami na svetovni ravni, je potrebno, da 
države članice Komisiji sporočijo sprejete 
korake, da lahko Komisija presodi o 
skladnosti ukrepanja v zadevni morski regiji 
ali podregiji ter po potrebi svetuje državam 
članicam.

(25) Primerno je, da države članice zgoraj 
navedene korake izvajajo s posebnim 
poudarkom. Da bi zagotovili skladnost 
ukrepov Skupnosti kot celote in v zvezi z 
zavezami na svetovni ravni, je potrebno, da 
države članice Komisiji sporočijo sprejete 
korake, da lahko Komisija presodi o 
skladnosti ukrepanja v zadevni morski regiji 
ali podregiji ter po potrebi odobri tako 
ukrepanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 29
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(29) Vseeno bi bilo treba prožnost, uvedeno 
za posebne primere, nadzorovati na ravni 
Skupnosti. V zvezi s prvim posebnim 
primerom je zato primerno, da se med 
presojo ustrezno upošteva učinkovitost vseh 
sprejetih ad-hoc ukrepov. Kadar se država 
članica sklicuje na ukrepe, sprejete zaradi 
prevladujočih razlogov javnega interesa, bi
bilo treba zagotoviti, da vsakršne
spremembe morskega okolja posledično na 
dolgi rok ne izključujejo ali ogrožajo 
doseganje dobrega okoljskega stanja v 
zadevni morski regiji ali podregiji ali v 
morskih vodah drugih držav članic. 
Komisija bi morala o tem svetovati državam 
članicam, če meni, da predvideni ukrepi 
niso zadostni ali primerni za zagotovitev 
skladnosti ukrepanja v zadevni morski 
regiji ali podregiji.

(29) Vseeno bi bilo treba prožnost, uvedeno 
za posebne primere, nadzorovati na ravni 
Skupnosti. V zvezi s prvim posebnim 
primerom je zato primerno, da se med 
presojo, ki jo opravi Komisija, preden 
odobri program ukrepov, ustrezno upošteva 
učinkovitost vseh sprejetih ad-hoc ukrepov. 
Kadar se država članica sklicuje na ukrepe, 
sprejete zaradi razlogov prevladujočega
javnega interesa, bi Komisija morala 
zagotoviti, da vsakršna preoblikovanja ali
spremembe morskega okolja posledično na 
dolgi rok ne izključujejo ali ogrožajo 
doseganje dobrega okoljskega stanja v 
zadevni morski regiji ali podregiji ali v 
morskih vodah drugih držav članic. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 36

(36) Ukrepi, ki urejajo upravljanje ribištva, 
bi se morali sprejeti le v okviru skupne 
ribiške politike, kot je določeno v Uredbi 
Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 
2002 o ohranjevanju in trajnostnem 
izkoriščanju ribolovnih virov v okviru 
skupne ribiške politike, ki temelji na 
znanstvenem mnenju, zato ta direktiva ne 
obravnava teh ukrepov. Izpuste in emisije, 
ki so posledica uporabe radioaktivnega 
materiala, urejata člena 30 in 31 Pogodbe 
Euratom, zato jih ta direktiva ne bi smela 
obravnavati.

(36) Ukrepi, ki urejajo upravljanje ribištva, 
se med drugim lahko sprejmejo v okviru 
skupne ribiške politike, kot je določeno v 
Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. 
decembra 2002 o ohranjevanju in 
trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v 
okviru skupne ribiške politike, ki temelji na 
znanstvenem mnenju, in jih zato obravnava 
tudi ta direktiva. Izpuste in emisije, ki so 
posledica uporabe radioaktivnega materiala, 
urejata člena 30 in 31 Pogodbe Euratom, 
zato jih ta direktiva ne bi smela obravnavati.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 21 s prve obravnave.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Eija-Riitta Korhola in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 36

(36) Ukrepi, ki urejajo upravljanje ribištva, 
bi se morali sprejeti le v okviru skupne 
ribiške politike, kot je določeno v Uredbi 
Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 
2002 o ohranjevanju in trajnostnem 
izkoriščanju ribolovnih virov v okviru 
skupne ribiške politike, ki temelji na 
znanstvenem mnenju, zato ta direktiva ne 
obravnava teh ukrepov. Izpuste in emisije, ki 
so posledica uporabe radioaktivnega 
materiala, urejata člena 30 in 31 Pogodbe
Euratom, zato jih ta direktiva ne bi smela
obravnavati.

(36) Ukrepi, ki urejajo upravljanje ribištva, 
bi se morali sprejeti le v okviru skupne 
ribiške politike, kot je določeno v Uredbi 
Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 
2002 o ohranjevanju in trajnostnem 
izkoriščanju ribolovnih virov v okviru 
skupne ribiške politike2, ki temelji na
znanstvenem mnenju, zato ta direktiva ne 
obravnava teh ukrepov. Nadzorovanje 
izpustov in emisij, ki so posledica uporabe 
radioaktivnega materiala, ureja Pogodba
EURATOM in ga zato ta direktiva ne 
obravnava.

Or. fr

Obrazložitev

Sklicevanje na člena 30 in 31 Pogodbe Euratom kot opravičilo za izpustitev "nadzora izpustov 
in emisij, ki nastajajo ob uporabi radioaktivnih snovi", iz direktive ne daje najbolj primerne 
pravne reference.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 37

(37) Skupna ribiška politika bi morala 
upoštevati vplive ribolova na okolje in cilje 
te direktive.

(37) Skupna ribiška politika bi, tudi v 
prihodnji reformi, morala upoštevati vplive 
ribolova na okolje in cilje te direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 39

(39) Ker ciljev te direktive, in sicer varstvo 
in ohranjanje morskega okolja, 
preprečevanje njegovega slabšanja in, kadar 
je to izvedljivo, obnovo tega okolja na 

(39) Ker ciljev te direktive, in sicer varstvo 
in ohranjanje morskega okolja, 
preprečevanje njegovega slabšanja in 
obnovo tega okolja na območjih, ki so jih 
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območjih, ki so jih prizadeli škodljivi učinki, 
države članice ne morejo zadovoljivo doseči 
in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te 
direktive lažje doseže Skupnost, Skupnost 
lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben, da se dosežejo ti cilji.

prizadeli škodljivi učinki, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje 
zaradi obsega in učinkov te direktive lažje 
doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvira, ki je 
potreben, da se dosežejo ti cilji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 51
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa okvir za varstvo in
ohranjanje morskega okolja, preprečevanje 
njegovega slabšanja in, kadar je to 
izvedljivo, obnovo tega okolja na območjih, 
ki so jih prizadeli škodljivi učinki.

1. Ta direktiva določa okvir za varstvo, 
ohranjanje in ponovno vzpostavitev 
morskega okolja, preprečevanje njegovega 
slabšanja in obnovo delovanja, procesov in 
strukture morske biotske raznovrstnosti ter 
morskih ekosistemov na območjih, kjer so 
jih prizadeli škodljivi učinki.

V ta namen se morske strategije oblikujejo 
in izvajajo s ciljem doseganja ali 
ohranjanja dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju najpozneje do leta 2021.

Znotraj tega okvira države članice dosežejo 
dobro okoljsko stanje v morskem okolju 
najpozneje do leta 2017. V ta namen se 
morske strategije oblikujejo in izvajajo ter 
zagotavljajo ukrepe, ki:
(b) preprečujejo in postopoma odpravljajo 
onesnaženost morskega okolja ter tako 
zagotavljajo, da ni večjih posledic za 
morsko biotsko raznovrstnost, morske 
ekosisteme, človekovo zdravje ali zakonito 
uporabo morja ter ti da niso pretirano 
ogroženi;
(b) ohranjajo človekove dejavnosti v 
morskem okolju na trajnostni ravni, ki ne 
ogroža uporabe in dejavnosti prihodnjih 
generacij ter sposobnosti morskih 
ekosistemov, da se odzovejo na spremembe, 
ki jih povzročajo narava in ljudje.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeni predlog spremembe 85 s prve obravnave EP.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 52
Člen 1, odstavek 2

2. Morske strategije pri upravljanju 
človekovih dejavnosti uporabljajo 
ekosistemski pristop, hkrati pa omogočajo 
trajnostno rabo morskega blaga in storitev.

2. Morske strategije pri upravljanju 
človekovih dejavnosti uporabljajo 
ekosistemski pristop.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeni predlog spremembe 85 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 53
Člen 2, odstavek 1

1. Ta direktiva se uporablja za vse morske 
vode, kakor so opredeljene v členu 3(1).

1. Ta direktiva se uporablja za vse morske 
vode, kakor so opredeljene v členu 3(1), in 
upošteva, da je treba zagotoviti kakovost 
morskega okolja pridruženih držav in držav 
prosilk.

Or. en

Obrazložitev

Škodljivi učinki na morsko okolje ne upoštevajo mednarodnih meja ali pristojnosti. Zato je 
tesno bistveno, da vse zadevne države tesno sodelujejo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 54
Člen 2, odstavek 2

2. Ta direktiva se ne uporablja za 
dejavnosti, katerih izključni namen je 
obramba ali nacionalna varnost. Vendar pa 
si države članice prizadevajo zagotoviti, da 
se takšne dejavnosti izvajajo na način, ki je 
skladen, v smislu upravičen in izvedljiv, 

črtano
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glede na cilje te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo Sveta bi iz področja uporabe direktive izključilo dejavnosti, ki so povezane z 
obrambo ali nacionalno varnostjo. Ker pa je tveganje za njihov vpliv na morsko okolje enako, 
jih je treba vključiti v to direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 55
Člen 3, odstavek 1

1. "morske vode" pomeni vode, morsko dno 
in podtalje od temeljne črte proti odprtemu 
morju, od katere se meri velikost 
teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, na katerem država 
članica v skladu z UNCLOS ima in/ali 
izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob 
državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k 
Pogodbi in francoskih čezmorskih 
departmajev in območnih skupnosti. Morske 
vode od temeljne črte proti odprtemu morju 
na katere se nanaša Direktiva 2000/60/ES, 
so vključene samo če in kolikor gre za 
relevantne elemente za varstvo morskega 
okolja, ki so izven področja uporabe 
Direktive 2000/60/ES;

1. "morske vode" pomeni vode, morsko dno 
in podtalje od temeljne črte proti odprtemu 
morju, od katere se meri velikost 
teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, na katerem država 
članica v skladu z UNCLOS ima in/ali 
izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob 
državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k 
Pogodbi in francoskih čezmorskih 
departmajev in območnih skupnosti. 
Vključeno je tudi obalno morje na kopenski 
strani temeljne črte, kot je opredeljeno v 
Direktivi 2000/60/ES, kolikor niso posebni 
vidiki okoljskega stanja v morskem okolju 
že obravnavani v navedeni direktivi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 56
Člen 3, odstavek 1

(1) "morske vode" pomeni: vode, morsko 
dno in podtalje od temeljne črte proti 
odprtemu morju, od katere se meri velikost 
teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, na katerem država 
članica v skladu z UNCLOS ima in/ali 
izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob 
državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k 

(1) "morske vode" pomeni:
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Pogodbi in francoskih čezmorskih 
departmajev in območnih skupnosti. Morske 
vode od temeljne črte proti odprtemu morju 
na katere se nanaša Direktiva 2000/60/ES, 
so vključene samo če in kolikor gre za 
relevantne elemente za varstvo morskega 
okolja, ki so izven področja uporabe 
Direktive 2000/60/ES;

a) vode, morsko dno in podtalje od temeljne 
črte proti odprtemu morju, od katere se meri 
velikost teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, na katerem država 
članica v skladu z UNCLOS ima in/ali 
izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob 
državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k 
Pogodbi in francoskih čezmorskih 
departmajev in območnih skupnosti. in
b) vse vode s plimovanjem (v državah 
članicah, ali ki nanje mejijo), ki ležijo na 
tej strani temeljne črte, od katere se meri 
razdalja teritorialnih voda, in vsa zemeljska 
površina ali morsko dno, stalno ali občasno 
pokrito s temi vodami;
Morske vode od temeljne črte proti 
odprtemu morju, na katere se nanaša 
Direktiva 2000/60/ES, so vključene, samo če 
in kolikor gre za relevantne elemente za 
varstvo morskega okolja, ki so izven 
področja uporabe Direktive 2000/60/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Jezikovna napaka v predlogu spremembe 5 o vodah, "ki ležijo na tej strani temeljne črte".
Nadomešča predlog spremembe 5.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 57
Člen 3, odstavek 4

4. "okoljsko stanje" pomeni celotno stanje 
okolja v morskih vodah, ob upoštevanju 
strukture, delovanja in procesov sestavnih 
morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi 
fiziografskimi, geografskimi in podnebnimi 

4. "okoljsko stanje" pomeni celotno stanje 
okolja v morskih vodah, ob upoštevanju 
strukture, delovanja in procesov sestavnih 
morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi 
zvočnimi, biološkimi fiziografskimi, 
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dejavniki ter fizičnimi in kemičnimi 
razmerami, vključno s tistimi, ki so 
posledica človekovih dejavnosti na 
zadevnem območju;

geografskimi, geološkimi in podnebnimi 
dejavniki ter fizičnimi in kemičnimi 
razmerami, vključno s tistimi, ki so 
posledica človekovih dejavnosti na 
zadevnem območju, ne glede na to, ali se 
izvajajo znotraj ali zunaj zadevnih morskih 
voda;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 58
Člen 3, odstavek 5

5) "dobro ekološko stanje": pomeni okoljsko 
stanje morskih voda, če te predstavljajo 
ekološko raznolike in dinamične oceane ter 
morja, ki so čista, zdrava in produktivna v 
okviru svojih naravnih pogojev, in če je 
uporaba morskega okolja na trajnostni ravni, 
tako da se ohrani možnost uporabe in 
dejavnosti za sedanje in prihodnje 
generacije, tj.:

5) "dobro ekološko stanje": pomeni okoljsko 
stanje morskih voda, če te predstavljajo 
ekološko raznolike in dinamične oceane ter 
morja, ki so čista, zdrava in produktivna v 
okviru svojih naravnih pogojev, in če je 
uporaba morskega okolja na trajnostni ravni, 
tako da se ohrani možnost uporabe in 
dejavnosti za sedanje in prihodnje 
generacije, tj.:

a) struktura, funkcije in procesi morskih 
ekosistemov, skupaj s povezanimi 
fiziografskimi, geografskimi in podnebnimi 
dejavniki, omogočajo polno delovanje teh 
ekosistemov in ohranjanje njihove
nosilnosti. Morske vrste in habitati so 
zaščiteni, preprečeno je zmanjšanje biotske 
raznovrstnosti, ki ga povzroči človek, in 
raznolike biološke sestavine delujejo 
uravnoteženo;

a) struktura, funkcije in procesi ekosistemov, 
ki sestavljajo morsko okolje, skupaj s 
povezanimi fiziografskimi, geografskimi,
geološkimi in podnebnimi dejavniki, 
omogočajo delovanje teh ekosistemov na 
naraven in samoohranjevalen način in 
ohranjanje njihove naravne odpornosti pred 
velikimi okoljskimi spremembami. Morske 
vrste in habitati so zaščiteni, preprečuje se 
poslabšanje njihovega stanja in, kjer je 
mogoče, so ponovno vzpostavljeni njihova 
struktura, delovanje in postopki; morske 
vrste in habitati so zaščiteni, preprečeno je 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti, ki ga 
povzroča človek, in raznolike biološke 
sestavine delujejo uravnoteženo;

b) hidromorfološke, fizikalne in kemijske 
lastnosti ekosistemov, vključno z lastnostmi, 
ki izhajajo iz človekovih dejavnosti v 
zadevnem območju, podpirajo ekosisteme, 
kot so opisani zgoraj. Antropogeni vnosi
snovi in energije v morsko okolje ne 
povzročijo onesnaženosti.

b) hidromorfološke, fizikalne in kemijske 
lastnosti ekosistemov, vključno z lastnostmi, 
ki izhajajo iz človekovih dejavnosti v 
zadevnem območju, podpirajo ekosisteme, 
kot so opisani zgoraj. Stalno se znižuje 
antropogene vnose snovi in energije, 
vključno s hrupom, v morsko okolje, da bi 
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se čim bolj zmanjšale posledice ali tveganja 
za morsko biotsko raznovrstnost, morske 
ekosisteme, človekovo zdravje ali zakonito 
uporabo morja, ter da ne bi ti vnosi 
povzročali onesnaženosti.
ba) vse človekove dejavnosti, znotraj in 
zunaj zadevnega območja, se upravljajo 
tako, da je njihov skupni pritisk na morske 
ekosisteme v skladu z dobrim okoljskim 
stanjem. Človekove dejavnosti v morskem 
okolju ne presegajo ravni, ki so trajnostne v 
zemljepisnem merilu, primernem za 
presojo. Ohrani se potencial za uporabo in 
dejavnosti bodočih generacij v morskem 
okolju, in
bb) izpolnjeni so vsi pogoji iz Priloge I.

Dobro okoljsko stanje se določi na ravni 
morske regije ali podregije iz člena 4 na 
podlagi generičnih kakovostnih 
deskriptorjev iz Priloge I. Na podlagi 
ekosistemskega pristopa se uporablja 
prilagodljivo upravljanje z namenom 
napredovanje v smeri dobrega okoljskega 
stanja;

Dobro okoljsko stanje se določi na ravni 
morske regije ali podregije iz člena 4 Na 
podlagi ekosistemskega pristopa se 
uporablja prilagodljivo upravljanje, da bi se 
doseglo dobro okoljsko stanje.

Or. fr

Obrazložitev

Nova različica predloga spremembe ostaja bliže besedilu Sveta, obenem pa vključuje vse 
potrebno za izboljšanje jezika. Nadomešča predlog spremembe 7.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 59
Člen 3, odstavek 6

6. "merila" pomeni posebne tehnične 
značilnosti, ki so tesno povezane z 
generičnimi kakovostnimi deskriptorji;

6. "merila" se nanaša na seznam pogojev iz 
Priloge I in pomeni posebne tehnične 
značilnosti, ki so tesno povezane z 
generičnimi kakovostnimi deskriptorji;

Or. en



AM\684917SL.doc 15/39 PE394.048v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 60
Člen 3, odstavek 8

8. "onesnaževanje" pomeni neposredno ali 
posredno vnašanje snovi ali energije v 
morsko okolje, kot posledica človekove 
dejavnosti, vključno z morskim podvodnim 
hrupom, ki ga povzroča človek in ki 
povzroči ali bi lahko povzročil škodljive 
učinke na žive vire in morske ekosisteme, 
nevarnost za zdravje ljudi, ovire za 
pomorske dejavnosti, vključno z ribolovom, 
turizmom in rekreacijo ter drugimi 
zakonitimi uporabami morja, poslabšanje 
kakovosti morske vode glede njene 
uporabnosti ter zmanjšanje možnosti, ki jih 
ponuja morje, ali na splošno, poslabšanje 
trajnostne uporabe morskega blaga in 
storitev;

8. "onesnaževanje" pomeni neposredno ali 
posredno vnašanje snovi ali energije ali 
hrupa v morsko okolje, kot posledica 
človekove dejavnosti, ki povzroči ali bi 
lahko povzročilo škodljive učinke na morsko 
biotsko raznovrstnost in morske ekosisteme, 
nevarnost za zdravje ljudi, ovire za 
pomorske dejavnosti, vključno z ribolovom, 
turizmom in rekreacijo ter drugimi 
zakonitimi uporabami morja, poslabšanje 
kakovosti morske vode glede njene 
uporabnosti ter zmanjšanje možnosti, ki jih
ponuja morje, ali na splošno, poslabšanje 
trajnostne uporabe morskega blaga in 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 27 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 61
Člen 3, odstavek 9

9. "posebno območje" pomeni območje v 
morskih vodah države članice, kjer 
okoljskih ciljnih vrednosti ni mogoče doseči 
s sprejetimi ukrepi te države članice zaradi 
razlogov, naštetih v členu 14;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je zagotoviti skladnost z določbo člena 14 o izjemah. 
Parlament je na prvi obravnavi črtal sklicevanje na posebna področja, saj bi jih lahko 
zamenjevali s posebej zaščitenimi območji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 62
Člen 3, odstavek 9 a (novo)

9a. "zaščitena morska območja" pomeni 
območja, v katerih so dejavnosti, 
opredeljene kot dejavnosti, ki izvajajo velik 
pritisk in/ali imajo velik vpliv na morsko 
okolje, omejene. Zaščitena morska območja 
opredelijo države članice med fazo 
pripravljanja morske strategije in spadajo v 
sistem prostorskega načrtovanja morskega 
okolja, ki je dosledno na ravni Skupnosti, 
regionalni in podregionalni ravni ter je v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi, 
katerih podpisnica je Skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere od opredeljenih dejavnosti se že dolgo izvajajo na morskih območjih. Izkopavanje je 
tu na primer potrebno, da se zagotovi varna plovna globina, saj bi bila v nasprotnem primeru 
ogrožena varna plovba. Morebitne ladijske nesreče pa lahko povzročijo še veliko večjo 
okoljsko škodo. Ponovna vložitev delov predloga spremembe 27 s prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 63
Člen 5, odstavka 1 in 2, uvodni del

1. Vsaka država članica v zvezi z vsako 
zadevno morsko regijo ali podregijo razvije 
morsko strategijo za svoje morske vode v 
skladu s programom dela iz točk (a) in (b) 
odstavka 2.

1. Države članice dosežejo dobro ekološko 
stanje s sprejetjem in izvajanjem morskih 
strategij.

2. Države članice sodelujejo pri 
zagotavljanju usklajenosti ukrepov v vsaki
morski regiji ali podregiji, potrebnih za 
dosego ciljev te direktive, zlasti pa pri 
usklajevanju različnih elementov morskih 
strategij iz točk (a) in (b), kakor sledi:

2. Države članice, ki si delijo morsko regijo, 
izdelajo eno samo skupno morsko strategijo 
za vode v regiji ali podregiji, ki so pod 
njihovo suverenostjo ali v njihovi 
pristojnosti. Vsaka država članica v zvezi s 
posamezno morsko regijo razvije morsko 
strategijo za svoje evropske morske vode v 
skladu z naslednjim programom dela:
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Or. fr

Obrazložitev

Novi predlog spremembe 63 nadomešča predloga sprememb 10 in 11.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 64
Člen 5, odstavek 2, uvodni del

2. Države članice sodelujejo pri 
zagotavljanju usklajenosti ukrepov v vsaki 
morski regiji ali podregiji, potrebnih za 
dosego ciljev te direktive, zlasti pa pri 
usklajevanju različnih elementov morskih 
strategij iz točk (a) in (b), kakor sledi:

2. Države članice ob podpori obstoječih 
regionalnih morskih konvencij sodelujejo 
pri zagotavljanju usklajenosti ukrepov v 
vsaki morski regiji ali podregiji, potrebnih 
za dosego ciljev te direktive, zlasti pa pri 
usklajevanju različnih elementov morskih 
strategij iz točk (a) in (b), kakor sledi:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 65
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. Določbe iz točk (a) in (b) člena 5(2) 
državam članicam ne preprečujejo 
ohranjanja ali uvedbe strožjih varovalnih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo ohraniti pravico do uvedbe strožjih varstvenih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 66
Člen 5, odstavek 3, uvodni del

3. Države članice, ki mejijo na isto morsko 
regijo ali podregijo, ki jo zajema ta 
direktiva, bi si morale v primeru, da je stanje 

3. Države članice, ki mejijo na isto morsko 
regijo ali podregijo, ki jo zajema ta 
direktiva, morajo v primeru, da je stanje 
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morja tako kritično, da je ukrepanje nujno 
potrebno, prizadevati za soglasje o 
programu dela v skladu z odstavkom 1, ki 
vključuje zgodnejši začetek izvajanja 
programov ukrepov. V teh primerih:

morja tako kritično, da je ukrepanje nujno 
potrebno, izdelati program dela v skladu z 
odstavkom 1, ki vključuje zgodnejši začetek 
izvajanja programov ukrepov. V teh 
primerih:

Or. sv

Obrazložitev

Zapis v členu 3(5) skupnega stališča Sveta ni v ničemer zavezujoč. Za dosego resnične 
integracije različnih sektorjev v skladu z zeleno knjigo o prihodnji pomorski politiki EU je 
potrebno veliko bolj premišljeno sestavljeno besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller and Åsa Westlund

Predlog spremembe 67
Člen 5, odstavek 3, točka (b a) (novo)

(ba) Morska regija Baltskega morja bi 
lahko bila pilotno območje za izvajanje 
morske strategije. Predvideni akcijski načrt 
za Baltsko morje iz Helsinške konvencije 
(HELCOM) bi lahko bil koristno sredstvo 
pri uporabi Baltskega morja kot pilotnega 
območja za izvajanje morske strategije.
Skupni program ukrepov za morsko regijo 
Baltskega morja v skladu s členom 13 
morajo razviti države članice v regiji 
najpozneje do leta 2010, zato da se doseže 
dobro okoljsko stanje morske regije 
Baltskega morja.

Or. en

Obrazložitev

Znano je, da je okoljsko stanje Baltskega morja zelo zaskrbljujoče. Ker je osem od devetih 
držav okoli Baltskega morja včlanjenih v Evropsko unijo, bi lahko morska regija Baltskega 
morja služila kot pilotno območje za izvajanje morske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 68
Člen 5, odstavek 4
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4. Države članice razvijajo in izvajajo vse 
elemente morskih strategij iz točk (a) in (b) 
odstavka 2, vendar se pri tem od njih ne 
zahteva, da sprejmejo določene korake, kjer 
ne obstaja znatno tveganje za morsko okolje 
ali kjer bi bili stroški nesorazmerni ob 
upoštevanju tveganj za morsko okolje.

črtano

Kadar država članica zaradi katerega koli 
od teh razlogov ne sprejme nobenega 
koraka, predloži Komisiji potrebno 
utemeljitev svoje odločitve.

Or. fr

Obrazložitev

Črta se besedilo Sveta, ki predvideva primere, ko se ne sprejmejo ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 69
Člen 5, odstavek 4

4. Države članice razvijajo in izvajajo vse 
elemente morskih strategij iz točk (a) in (b) 
odstavka 2, vendar se pri tem od njih ne 
zahteva, da sprejmejo določene korake, kjer 
ne obstaja znatno tveganje za morsko 
okolje ali kjer bi bili stroški nesorazmerni 
ob upoštevanju tveganj za morsko okolje.

4. Države članice razvijajo in izvajajo vse 
elemente morskih strategij iz točk (a) in (b) 
odstavka 2.

Kadar država članica zaradi katerega koli 
od teh razlogov ne sprejme nobenega 
koraka, predloži Komisiji potrebno 
utemeljitev svoje odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo Sveta je odveč. Člen o programih ukrepov že vsebuje določbe o analizi 
stroškov in koristi, ki zagotavljajo stroškovno učinkovitost ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 70
Člen 5, odstavek 4, pododstavek 2 a (novo)
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Če bodisi iz tehničnih, ekonomskih ali 
administrativnih razlogov ni možno 
izpolniti vseh komponent pomorskih 
strategij iz odstavkov 2(a) in 2(b) v 
časovnem okviru, določenem v odstavku 2, 
se lahko ukrepi odložijo, vendar največ za 4 
leta.

Or. sv

Obrazložitev

Če se želi določeni regiji omogočiti odlog izvedbe, mora direktiva vkjučevati določbe v skladu 
z Okvirno direktivo o vodah, se pravi, da je odlog za izvedbo ukrepov iz odstavka 5 možen v 
časovnih okvirih, ki so določeni v predlogu Komisije pod določenimi pogoji, med katere 
spadajo tehnični, ekonomski in administrativni razlogi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 71
Člen 8, odstavek 1, uvodni del in točki (a) in (b)

1. Države članice izvedejo začetno presojo 
svojih morskih voda, ki upošteva obstoječe 
podatke, v kolikor so ti na voljo, in zajema:

1. Za vsako morsko regijo države članice 
izvedejo začetno presojo svojih morskih 
voda, ki upošteva obstoječe podatke, v 
kolikor so ti na voljo, in zajema:

a) analizo bistvenih značilnosti in sedanjega 
okoljskega stanja zadevnih voda, ki temelji 
na okvirnem seznamu elementov, določenih 
v tabeli 1 Priloge III, in zajema fizikalno-
kemijske lastnosti, tipe habitatov, biološke 
lastnosti, in hidromorfologijo;

a) analizo bistvenih značilnosti, funkcij in 
sedanjega okoljskega stanja zadevnih voda, 
ki temelji na okvirnem seznamu elementov, 
določenih v tabeli 1 Priloge III, in zajema 
fizikalno-kemijske lastnosti, tipe habitatov, 
biološke lastnosti, in hidromorfologijo;

b) analizo prevladujočih pritiskov in 
vplivov, vključno s človeškimi dejavnostmi 
na značilnosti in okoljsko stanje zadevnih 
voda, ki temelji na okvirnem seznamu 
elementov, določenih v tabeli 2 Priloge III, 
in zajema kakovostno in količinsko 
povezavo različnih pritiskov ter prepoznavne 
trende;

(b) analizo prevladujočih pritiskov in 
vplivov, vključno s človekovim delovanjem, 
na okoljsko stanje voda, ki:

i) temelji na okvirnem seznamu elementov, 
določenih v tabeli 2 Priloge III, in zajema 
kakovostno in količinsko povezavo različnih 
pritiskov ter prepoznavne trende;

(ii) zajema dodatne in sinergistične učinke, 
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in
iii) upošteva ustrezne presoje, ki so bile
opravljene na podlagi sedanje evropske 
zakonodaje;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dopolniti merila, da države članice lahko opravijo presojo stanja svojih morskih 
voda.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 72
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) analizo bistvenih značilnosti in sedanjega 
okoljskega stanja zadevnih voda, ki temelji 
na okvirnem seznamu elementov, določenih 
v tabeli 1 Priloge III, in zajema fizikalno-
kemijske lastnosti, tipe habitatov, biološke 
lastnosti, in hidromorfologijo;

(a) analizo bistvenih značilnosti, delovanja
in sedanjega okoljskega stanja zadevnih 
voda, ki temelji na okvirnem seznamu 
elementov, določenih v tabeli 1 Priloge III, 
in zajema fizikalno-kemijske lastnosti, tipe 
habitatov, biološke lastnosti, in 
hidromorfologijo;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 48 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 73
Člen 8, odstavek 2

2. Analize iz odstavka 1 upoštevajo 
elemente v zvezi z obalnimi in teritorialnimi 
vodami ter somornicami, ki jih zajemajo 
ustrezne določbe Direktive 2000/60/ES. Za 
izvedbo celovite presoje stanja morskega 
okolja analize upoštevajo tudi druge 
ustrezne presoje, kot so skupno izvedene 
presoje v okviru konvencij o regionalnih 
morjih ali pa so pripravljene na njihovi 
podlagi.

2. Analize iz odstavka 1 upoštevajo 
elemente v zvezi z obalnimi in teritorialnimi 
vodami ter somornicami, ki jih zajemajo 
ustrezne določbe Direktive 2000/60/ES ter 
ustrezne določbe iz Direktive 
Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o 
čiščenju komunalne odpadne vode, 
Direktive 2006/7/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 
2006 o upravljanju kakovosti kopalnih 



PE394.048v01-00 22/39 AM\684917SL.doc

SL

voda in razveljavitvi direktive 76/160/EGS 
ter predlagane direktive o okoljskih 
standardih kakovosti na področju vodne 
politike. Za izvedbo celovite presoje stanja 
morskega okolja analize upoštevajo tudi 
druge ustrezne presoje, kot so skupno 
izvedene presoje v okviru konvencij o 
regionalnih morjih ali pa so pripravljene na 
njihovi podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Da se delo ne bi podvajalo, morajo ocena prvin za določitev dobrega okoljskega stanja, 
opisanih v prilogi III, in analize iz prvega odstavka temeljiti na obstoječi in prihodnji 
zakonodaji ter jo dopolnjevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 74
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Podatki in informacije, ki so rezultat te 
začetne presoje, so najpozneje v treh 
mesecih po končani presoji dani na voljo 
Evropski agenciji za okolje in pristojnim 
regionalnim morskim in ribiškim 
organizacijam in konvencijam zato, da se 
jih vključi v vseevropsko presojo o morju, 
zlasti o stanju morskega okolja Skupnosti v 
skladu s členom 20(2)(b).

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za okolje mora prejeti vse pomembne informacije, da bo mogoče 
vzpostaviti osrednjo podatkovno bazo in uporabiti te informacije v skupnih evropskih 
poročilih o stanju evropskih morij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 75
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2

Programi spremljanja temeljijo na ustreznih Programi spremljanja so znotraj morskih 
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določbah za presojo in spremljanje, ki so 
določene z zakonodajo Skupnosti ali z 
mednarodnimi sporazumi in so z njimi 
usklajeni.

regij in podregij dosledni ter temeljijo na 
ustreznih določbah za presojo in 
spremljanje, ki so določene z zakonodajo 
Skupnosti, zlasti direktivama 79/409/EGS 
in 92/43/EGS2, ali z mednarodnimi 
sporazumi ali s pobudami Skupnosti o 
infrastrukturi za prostorske podatke in 
GMES (Globalno nadzorovanje okolja in 
varnosti), in so s temi določbami usklajeni, 
zlasti pri morskih storitvah, če so take 
zahteve povezane z evropskimi morskimi 
vodami držav članic v zgoraj omenjeni 
morski regiji.
__________
1 Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic
2 Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov 
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Or. en

Obrazložitev

Z izrecnim sklicevanjem na okoljska načela evropske politike ohranjanja narave bi se moralo 
okrepiti njihovo izvajanje in zagotoviti skladnost s širšo usmeritvijo okoljske politike EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 76
Člen 11, odstavek 3 a (novo)

Države članice sprejmejo ukrepe in 
programe za sledljivost ter zaznavnost 
onesnaževanja morja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko vire onesnaževanja morja na morju ali na odprtem morju odpravili z 
nacionalnimi ukrepi ali ukrepi Skupnosti, je treba te vire najprej odkriti in opredeliti. 
Ponovna vložitev spremenjenega predloga spremembe 59 s prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 77
Člen 11, odstavek 3 a (novo)
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3a. Podatki in informacije, ki so rezultat 
teh programov spremljanja, so najpozneje v 
treh mesecih po tem, ko so programi 
zaključeni, dani na voljo Evropski agenciji 
za okolje in pristojnim regionalnim 
morskim in ribiškim organizacijam in 
konvencijam, da se jih vključi v 
vseevropsko presojo o morju, zlasti o stanju 
morskega okolja Skupnosti v skladu s 
členom 20(2)(b).

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za okolje mora prejeti vse pomembne informacije, da bo mogoče 
vzpostaviti osrednjo podatkovno bazo in uporabiti te informacije v skupnih evropskih 
poročilih o stanju evropskih morij.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 78
Člen 12

Člen 12 Člen 12

Obvestila in nasvet Komisije Obvestila in presoje Komisije
Komisija na podlagi vseh obvestil, prejetih v 
skladu s členi 9(2), 10(2) in 11(2) v zvezi z 
morsko regijo ali podregijo, vsaki državi 
članici svetuje, ali elementi, ki so jih 
sporočile, predstavljajo primeren okvir za 
izpolnjevanje zahtev te direktive.

Komisija na podlagi obvestil o programih 
ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(6), 
pri vsaki državi članici oceni, ali programi, 
ki so jih sporočile posamezne države 
članice, predstavljajo primeren okvir za
dosego dobrega okoljskega stanja v skladu
z zahtevami te direktive.

Komisija pri oblikovanju nasveta upošteva 
skladnost okvirov v različnih morskih 
regijah ali podregijah in po vsej Skupnosti 
ter lahko od zadevne države članice zahteva, 
da zagotovi razpoložljive in potrebne 
dodatne informacije.

Komisija pri presojah upošteva skladnost 
programov ukrepov v celotni Skupnosti in 
lahko od zadevne države članice zahteva, da 
zagotovi potrebne dodatne informacije.

V roku šestih mesecev po prejemu obvestila 
o programih ukrepov lahko Komisija 
odloči, da na podlagi neskladnosti s to 
direktivo kateri koli državi članici zavrne 
program ali kateri koli vidik programa.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 79
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 2

Ti ukrepi se določijo na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), in 
s sklicevanjem na okoljske ciljne vrednosti, 
oblikovane v skladu s členom 10(1), ter ob 
upoštevanju vrste ukrepov, navedenih v 
Prilogi VI.

Ti ukrepi se določijo na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), in 
s sklicevanjem na okoljske cilje, oblikovane 
v skladu s členom 10(1), ob upoštevanju 
vrste ukrepov, navedenih v Prilogi VI, 
pomembnih čezmejnih vplivov in 
značilnosti, ter temeljijo na naslednjih 
okoljskih načelih:
(a) načelu previdnosti in načelu, da je treba 
delovati preventivno, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru in da 
mora plačati povzročitelj obremenitve;
(b) pristopu, ki temelji na ekosistemu.
Države članice se odločijo o ukrepih, ki jih 
je treba sprejeti o sledljivosti in zaznavnosti 
onesnaževanja morja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 80
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 2

Ti ukrepi se določijo na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), in 
s sklicevanjem na okoljske ciljne vrednosti, 
oblikovane v skladu s členom 10(1), ter ob 
upoštevanju vrste ukrepov, navedenih v 
Prilogi VI.

Ti ukrepi se določijo na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), in 
s sklicevanjem na okoljske cilje, oblikovane 
v skladu s členom 10(1), ob upoštevanju 
vrste ukrepov, navedenih v Prilogi VI, 
pomembnih čezmejnih vplivov in 
značilnosti, ter temeljijo na naslednjih 
okoljskih načelih:
(a) načelu previdnosti in načelu, da je treba 
delovati preventivno, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru in da 
mora plačati povzročitelj obremenitve;
(b) pristopu, ki temelji na ekosistemu.

Or. en
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Obrazložitev

Z izrecnim sklicevanjem na okoljska načela evropske politike ohranjanja narave bi se moralo 
okrepiti njihovo izvajanje in zagotoviti skladnost s širšo usmeritvijo okoljske politike EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 81
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice ukrepe, določene v skladu 
z odstavkom 1, vključijo v program ukrepov 
in pri tem upoštevajo ustrezne ukrepe, ki jih 
zahteva zakonodaja Skupnosti, zlasti 
Direktiva 2000/60/ES, ali mednarodni 
sporazumi.

2. Države članice ukrepe, določene v skladu 
z odstavkom 1, vključijo v program ukrepov 
in pri tem upoštevajo ustrezne ukrepe, ki jih 
zahteva zakonodaja Skupnosti, zlasti 
Direktiva 2000/60/ES, Direktiva 
91/271/EGS in predlagane direktive o 
okoljskih standardih kakovosti na področju 
vodne politike ter spremembe Direktive 
2000/60/ES ali mednarodni sporazumi.

Or. en

Obrazložitev

Izpolnjevanje standardov iz zgoraj omenjenih direktiv bo zelo ugodno vplivalo na morsko 
okolje in bo prispevalo k uresničevanju okoljskih ciljev iz direktive o morski strategiji. Z 
boljšo usklajenostjo in doslednim izvajanjem ukrepov bo manj možnosti za podvajanje ali 
napake v celotnem spektru ukrepov, zagotovljeno bo skladno izvajanje na geografskem 
območju, ki ga ukrep obsega, in olajšano dosledno izvajanje časovnih razporedov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 82
Člen 13, odstavek 3, pododstavek 1

3. Pri oblikovanju programa ukrepov v 
skladu z odstavkom 2 države članice 
upoštevajo trajnostni razvoj ter še zlasti 
socialne in gospodarske vplive predvidenih 
ukrepov.

3. Pri oblikovanju programa ukrepov v 
skladu z odstavkom 2 države članice 
upoštevajo trajnostni razvoj ter še zlasti 
socialne in gospodarske vplive predvidenih 
ukrepov. Države članice ustvarijo upravne 
okvire in platforme, ki omogočajo 
čezsektorsko obravnavanje morskih zadev, 
za združitev okoljske znanosti in ukrepov z 
ekonomskim, socialnim in upravnim 
razvojem območja, in imajo korist od 
takega sodelovanja.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 88 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 83
Člen 13, odstavek 3, pododstavek 2

Države članice zagotovijo, da so ukrepi 
stroškovno učinkoviti, in tehnično izvedljivi 
ter pred uvedbo novega ukrepa izvajajo 
presoje vplivov, vključno z analizo stroškov 
in koristi.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črta se besedilo Sveta, ki temelji na analizi stroškov in koristi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 84
Člen 13, odstavek 4

4. Programi ukrepov, oblikovani v skladu s 
tem členom, bi morali vključevati ukrepe, 
kot je uporaba posebnih ohranitvenih 
območij v skladu z Direktivo 92/43/EGS, 
posebnih območij varstva v skladu z 
Direktivo 79/409/EGS in zaščitenih morskih 
območij, kakor so se dogovorile Skupnost 
oziroma zadevne države članice v okviru 
mednarodnih ali regionalnih sporazumov, 
katerih pogodbenice so.

4. Programi ukrepov, oblikovani v skladu s 
tem členom, vključujejo ukrepe za 
prostorsko zaščito, ki predvideva uporabo 
(vendar se ne omejuje samo nanjo)
posebnih ohranitvenih območij v skladu z 
Direktivo 92/43/EGS, posebnih območij 
varstva v skladu z Direktivo 79/409/EGS in 
zaščitenih morskih območij, kakor so se 
dogovorile Skupnost oziroma zadevne 
države članice v okviru mednarodnih ali 
regionalnih sporazumov, katerih 
pogodbenice so, zlasti sklep VII/5 
konference pogodbenic na konvenciji o 
biotski raznovrstnosti. 

V zvezi s tem bi morale države članice 
zagotoviti, da ta območja prispevajo k 
vzpostavitvi skladnega in reprezentativnega 
omrežja morskih zaščitenih območij.

V zvezi s tem države članice zagotavljajo,
da ta območja prispevajo k vzpostavitvi, 
skladnega in reprezentativnega omrežja 
morskih zaščitenih območij. Omrežje 
vključuje dovolj velika območja, ki so 
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popolnoma zaščitena pred vsemi 
ekstraktivnimi uporabami, da se zavarujejo 
drstišča, območja vzreje in vzgajališča ter 
da se omogoči ohranjanje ali ponovna 
vzpostavitev celovitosti, strukture in 
delovanja ekosistemov.
Programi ukrepov morajo vključevati zlasti 
ukrepe o teritorialnih, prehodnih in 
obalnih vodah na podlagi direktive 
2000/60/ES;
Države članice uvedejo enega ali več 
registrov zaščitenih morskih območij, ki 
morajo biti dokončani najpozneje do ...*.
Za vsako regijo ali podregijo se register ali 
registri zaščitenih morskih območij 
pregledujejo in posodabljajo.
Javnost ima dostop do informacij iz tega 
registra ali registrov.
__________

* Tri leta od začetka veljavnosti te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Nadomešča predloga sprememb 15 in 23 (zaščitena morska območja).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 85
Člen 13, odstavek 4

4. Programi ukrepov, oblikovani v skladu s 
tem členom, bi morali vključevati ukrepe, 
kot je uporaba posebnih ohranitvenih 
območij v skladu z Direktivo 92/43/EGS, 
posebnih območij varstva v skladu z 
Direktivo 79/409/EGS in zaščitenih morskih 
območij, kakor so se dogovorile Skupnost 
oziroma zadevne države članice v okviru 
mednarodnih ali regionalnih sporazumov, 
katerih pogodbenice so.

4. Programi ukrepov, oblikovani v skladu s 
tem členom, morajo vključevati prostoske 
varovalne ukrepe, vključno, vendar ne 
omejeno na, z uporabo posebnih 
ohranitvenih območij v skladu z Direktivo 
92/43/EGS, posebnih območij varstva v 
skladu z Direktivo 79/409/EGS in zaščitenih 
morskih območij, kakor so se dogovorile 
Skupnost oziroma zadevne države članice v 
okviru mednarodnih ali regionalnih 
sporazumov, katerih pogodbenice so; 
vključno z odločitvijo VII/5 konference 
pogodbenic Konvencije o biološki 
raznovrstnosti.
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V zvezi s tem bi morale države članice 
zagotoviti, da ta območja prispevajo k 
vzpostavitvi skladnega in reprezentativnega 
omrežja morskih zaščitenih območij.

Države članice zagotovijo, da ta območja 
najpozneje do leta 2012 prispevajo k 
skladnemu in reprezentativnemu omrežju 
zaščitenih morskih območij. Omrežje 
vključuje območja, ki so dovolj velika, da so 
popolnoma zaščitena pred vsemi 
ekstraktivnimi uporabami, med drugim za 
varovanje drstišč, območij odraščanja in 
hranjenja ter da se omogoči ohranjanje ali 
ponovna vzpostavitev celovitosti, strukture 
in delovanja ekosistemov.
Ukrepe o teritorialnih, prehodnih in 
obalnih vodah na podlagi direktive 
2000/60/ES.
Države članice uvedejo enega ali več 
registrov zaščitenih morskih območij, ki 
morajo biti dokončani najpozneje do …*
Za vsako regijo ali podregijo se register(-ri) 
zaščitenih morskih območij pregleduje(-jo) 
in posodablja(-jo).
Javnost ima dostop do informacij iz 
tega(teh) registra(-ov).
_________

* treh letih po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 86
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice v svojih programih 
ukrepov navedejo, kako bodo izvajale 
ukrepe in kako bodo ti prispevali k 
uresničevanju okoljskih ciljev, oblikovanih v 
skladu s členom 10(1).

5. Države članice v svojih programih 
ukrepov navedejo, kako bodo izvajale 
ukrepe in kako bodo ti prispevali k 
uresničevanju dobrega okoljskega stanja in 
okoljskih ciljev, oblikovanih v skladu s 
členom 10(1).

Or. fr

Obrazložitev

Nadomešča predloge sprememb 15 in 23 (zaščitena morska območja).
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 87
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice v svojih programih 
ukrepov navedejo, kako bodo izvajale 
ukrepe in kako bodo ti prispevali k 
uresničevanju okoljskih ciljnih vrednosti, 
oblikovanih v skladu s členom 10(1).

5. Države članice v svojih programih 
ukrepov navedejo, kako bodo izvajale 
ukrepe in kako bodo ti prispevali k 
uresničevanju dobrega okoljskega stanja in 
okoljskih ciljev, oblikovanih v skladu s 
členom 10(1).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 88
Člen 13, odstavek 7 a (novo)

7a. Po posvetu z vsemi zainteresiranimi 
stranmi Komisija najpozneje [tri leta od 
začetka veljavnosti te direktive], v skladu s 
postopkom iz člena 23, sprejme natančna 
merila in standarde za izvajanje načel 
dobrega upravljanja oceana.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 65 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 89
Člen 14

1. Država članica lahko v svojih morskih 
vodah opredeli posebna območja, kjer 
zaradi katerega koli od razlogov, navedenih 
v točkah (a) do (d), okoljskih ciljnih 
vrednosti ni mogoče uresničiti s sprejetimi 
ukrepi te države članice ali jih ni mogoče 
uresničiti znotraj zadevnega časovnega 
razporeda zaradi razlogov iz točke (e):

1. Ko država članica, potem ko je določila 
program ukrepov na podlagi člena 13(1), 
ugotovi primer, kjer okoljskih ciljev in 
dobrega okoljskega stanja ni mogoče 
uresničiti s sprejetimi ukrepi te države 
članice, v svojem programu ukrepov ta 
primer jasno določi in Komisiji predloži 
potrebna pojasnila za utemeljitev svojega 
mnenja. Razlogi za to so:
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(-aa) zaradi svojih značilnosti okoljski cilj 
ne ustreza državi članici in je zato ne 
zadeva;
(-ab) na podlagi prava Skupnosti možnost 
sprejetja enega ali več zadevnih ukrepov ni 
samo v domeni države članice;
(-ac) na podlagi mednarodnega prava 
možnost sprejetja enega ali več ukrepov ni 
samo v domeni države članice;

(a) ukrepanje ali neukrepanje, za katero 
zadevna država članica ni odgovorna;

(a) ukrepanje ali neukrepanje, za katerega 
zadevna država članica ni odgovorna, s 
strani tretje države, Evropske skupnosti ali 
druge mednarodne organizacije;

(b) naravni vzroki; (b) naravni vzroki;

(c) višja sila; (c) višja sila;

(ac) podnebne spremembe;
(d) spremembe značilnosti morskih voda, ki 
so jih povzročili ukrepi, sprejeti zaradi 
razlogov prevladujočega javnega interesa, ki 
so prevladali nad negativnim vplivom na 
okolje, vključno s kakršnim koli čezmejnim 
učinkom;

(d) preoblikovanja ali spremembe fizičnih
značilnosti morskih voda, ki so jih 
povzročili ukrepi, sprejeti zaradi razlogov 
prevladujočega javnega interesa, ki so 
prevladali nad negativnim vplivom na 
okolje, vključno s kakršnim koli čezmejnim 
učinkom;

(e) naravne razmere, ki ne dopuščajo 
pravočasnega izboljšanja stanja zadevnih 
morskih voda.
Zadevna država članica v svojem programu 
ukrepov ta območja jasno opredeli in 
Komisiji predloži utemeljitev svojega 
mnenja. Pri opredelitvi posebnih področij 
država članica upošteva posledice za države 
članice v zadevni morski regiji ali podregiji.

Pri opredelitvi posebnih področij država 
članica upošteva posledice za države članice 
v zadevni morski regiji ali podregiji.

Zadevna država članica sprejme ustrezne
ad-hoc ukrepe za nadaljevanje prizadevanj 
za dosego okoljskih ciljnih vrednosti in 
preprečevanje nadaljnjega poslabšanja stanja 
prizadetih morskih voda zaradi razlogov, 
opredeljenih v točkah (b), (c) ali (d), in 
ublažitev škodljivega vpliva na ravni 
zadevne morske regije ali podregije ali v 
morskih vodah drugih držav članic.

Vsaka država članica na podlagi točk (-ab), 
(-ac), (a), (b), (c) ali (ca) sprejme ad-hoc 
ukrepe v skladu s pravom Skupnosti in 
mednarodnim pravom, da bi čim bolj 
zmanjšala posledice, ko ni možno doseči 
dobrega okoljskega stanja za nadaljevanje 
prizadevanj za dosego okoljskih ciljnih 
vrednosti in preprečevanja nadaljnjega 
poslabšanja stanja morskih voda in ublažitev 
škodljivega vpliva na ravni zadevne morske 
regije ali podregije ali v morskih vodah 
drugih držav članic.

2. V razmerah, zajetih v točki (d) odstavka 
1, države članice zagotovijo, da spremembe 
trajno ne izključujejo ali ogrožajo doseganja 

2. Vsaka država članica na podlagi točke 
(d) odstavka 1 zagotovi, da preoblikovanja 
ali spremembe spremembe trajno ne 
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dobrega okoljskega stanja na ravni zadevne 
morske regije ali podregije ali v morskih 
vodah drugih držav članic.

izključujejo ali ogrožajo doseganja dobrega 
okoljskega stanja na ravni zadevne morske 
regije ali podregije ali v morskih vodah 
drugih držav članic.

3. Ad-hoc ukrepi iz tretjega pododstavka 
odstavka 1 se vključijo, v kolikor je to 
izvedljivo, v programe ukrepov.

3. Ko se država članica sklicuje na točko 
(b) odstavka 1 in se Komisija strinja z 
navedenim razlogom, Komisija sprejme 
takoj vse potrebne ukrepe v skladu s 
členom 15.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 66 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Riitta Myller in Åsa Westlund

Predlog spremembe 90
Člen 16

Obvestila in nasvet Komisije Obvestila in presoje Komisije
Komisija na podlagi obvestil o programih 
ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(6), 
vsaki državi članici svetuje, ali programi, ki 
so jih sporočile posamezne države članice, 
predstavljajo ustrezen okvir za doseganje 
dobrega okoljskega stanja, kakor je 
določeno v členu 9(1).

Komisija na podlagi obvestil o programih 
ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(6), 
pri vsaki državi članici oceni, ali programi, 
ki so jih sporočile posamezne države 
članice, predstavljajo primeren okvir za
doseganje dobrega okoljskega stanja v 
skladu z zahtevami te direktive.

Komisija pri oblikovanju nasveta upošteva 
skladnost programov ukrepov v celotni 
Skupnosti in lahko od zadevne države 
članice zahteva, da zagotovi razpoložljive in 
potrebne dodatne informacije.

Komisija pri presojah upošteva skladnost 
programov ukrepov v celotni Skupnosti in 
lahko od zadevne države članice zahteva, da 
zagotovi potrebne dodatne informacije.

V roku šestih mesecev po prejemu obvestila 
o programih ukrepov lahko Komisija 
odloči, da na podlagi neskladnosti s to 
direktivo kateri koli državi članici zavrne 
program ali kateri koli vidik programa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 91
Člen 19, odstavek 1 a (novo)
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Kot je določeno v odstavku 1, države 
članice, kjer je to mogoče, vključijo 
zainteresirane strani z uporabo obstoječih 
upravnih organov ali struktur, vključno s 
konvencijami o regionalnih morjih, 
znanstveno svetovalnimi organi in 
regionalnimi svetovalnimi sveti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 67 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 92
Člen 19, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice morajo vzpostaviti 
posvetovalno strukturo in redno izmenjavo 
informacij, ki bosta zajemali ustrezne 
lokalne organe, strokovnjake, nevladne 
organizacije in vse zadevne uporabnike v 
morski regiji ali podregiji. 
Kot je določeno v odstavku 1, države 
članice, kjer je to mogoče, vključijo 
zainteresirane strani z uporabo obstoječih 
upravnih organov ali struktur, vključno s 
konvencijami o regionalnih morjih, 
znanstveno svetovalnimi organi in 
regionalnimi svetovalnimi sveti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 93
Člen 20 a (novo)

Člen 20a 
Poročanje o napredku na zaščitenih 

območjih
V času do [24 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive], mora Komisija 
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poročati o napredku pri vzpostavljanju 
globalnega omrežja zaščitenih območij ter 
časovnih/območnih zapor za varstvo 
območij in obdobij odraščanja v skladu z 
zavezo v odločitvi VII/5 Konvencije o 
biološki raznovrstnosti in prispevkom 
Skupnosti pri vzpostavitvi takšnega 
omrežja.
Na podlagi tega Komisija do leta 2012 v 
skladu s postopki iz Pogodbe po potrebi 
predlaga dodatne ukrepe Skupnosti, 
potrebne za varstvo reprezentativnega 
omrežja zaščitenih morskih območij.

Or. en

Obrazložitev

Kot pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti do leta 2012 mora Evropska skupnost 
varovati reprezentativno mrežo zaščitenih morskih območij ter časovne/območne zapore za 
varstvo območij in obdobij gojenja rib. Komisija pri nadaljnjem razvoju mreže Skupnosti za 
zaščitena območja oceni prispevek Skupnosti k reprezentativni globalni mreži zaščitenih 
morskih območij in po potrebi predlaga nadaljnje ukrepe (predlog spremembe 72 s prve 
obravnave EP).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 94
Priloga I

Generični kakovostni deskriptorji, ki jih je 
treba upoštevati za opredelitev dobrega 

okoljskega stanja
(iz točke (5) člena 3, člena 9(1) in 9(3) in člena 

22)

Pogoji iz členov 3 in 9

1) Vsi elementi morskih prehranjevalnih 
spletov so, v kolikor so znani, prisotni v 
normalnih količinah in so normalno raznoliki.

a) Na podlagi podatkov o razvojnih 
trendih se biotska raznovrstnost v morski 
regiji ohranja (ko so trendi stabilni) in 
obnavlja (ko je zabeležen trend 
zmanjševanja), vključno z ekosistemi, 
habitati in vrstami, pri čemer se posebna 
pozornost posveti tistim, ki so občutljivi 
na vplive človekovih dejavnosti zaradi 
nekaterih ekoloških značilnosti: krhkost, 
občutljivost, počasna rast, nizka rodnost, 
dolga življenjska doba, bivanje na 
obrobju območij razširjenosti, slab 
genetski tok in genetsko različne skupine 
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znotraj populacije;
2) Neavtohtone vrste, ki so posledica 
človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne 
škodujejo ekosistemom.

b) Populacije vseh živih morskih virov so 
bile povrnjene in se ohranjajo na ravni, 
na kateri se lahko zagotavlja dolgoročna 
številčnost vrst in ohranitev njihove 
polne sposobnosti razmnoževanja, 
populacije pa se deli po starosti in 
velikosti, ki je pokazatelj zdravega 
staleža;

3) Populacije vseh rib in lupinarjev, ki se 
izkoriščajo v komercialne namene, so znotraj 
varnih bioloških meja.

c) Človekova dejavnost ne sme (bistveno) 
vplivati na razdelitev in številčnost vrst, 
ki niso neposredno izkoriščane;

4) Evtrofizacija, ki jo povzroči človek, in zlasti 
njeni škodljivi učinki so minimalni.

d) Negativne posledice ribolova za 
morsko okolje so se zmanjšale, vključno 
s posledicami za morsko dno ter 
nenamernim prilovom drugih vrst in 
mladih rib;

5) Vrste in habitati kažejo porazdelitev, 
številčnost in kakovost v skladu s 
prevladujočimi fiziografskimi, geografskimi in 
podnebnimi pogoji. Biotska raznovrstnost se 
ohranja.

(e) Raven naseljenosti z malimi ribami 
za "krmo" na nižji ravni prehranjevalne 
verige je trajnostna, zlasti ob 
upoštevanju njihovega pomena za 
plenilce - ki so od njih odvisni, vključno 
z ribami, ki imajo tržno vrednost - in za 
trajnostno ohranitev ekosistemov in 
osnovnih virov;

6) Neoporečnost morskega dna je na takšni 
ravni, da so zaščitene funkcije ekosistemov.

f) Koncentracije ekotoksičnih snovi 
človeškega izvora, vključno z umetnimi 
snovmi in kemikalijami, ki prekinejo 
delovanje hormonov, so skoraj nične in 
ne morejo neposredno ali posredno 
škoditi okolju ali človekovemu zdravju;

7) Trajna sprememba hidrografskih pogojev ne 
škoduje morskim ekosistemom.

g) Koncentracije naravno prisotnih 
ekotoksičnih snovi so blizu ravni 
naravne vsebnosti ekosistemov;

8) Koncentracije onesnaževal so na ravni, ki ne 
povzroča onesnaženosti.

(h) Vpliv organskih onesnaževal in 
gnojil iz rečnih ali kopenskih virov, iz 
ribogojstva ali odpadnih voda iz 
kanalizacij in drugih odtokov je pod 
ravnjo, ki bi lahko vplivala na okolje, 
človekovo zdravje ali zakonito uporabo 
morja in obale;

9) Onesnaževala v ribah in školjkah, 
namenjenih za prehrano ljudi, ne presegajo 
ravni, ki jih določa zakonodaja Skupnosti ali 
drugi ustrezni standardi.

i) Evtrofizacija, ki jo povzročajo na 
primer emisije hranil, kot sta fosfor in 
dušik, je zmanjšana na raven, na kateri 
ne povzroča več škodljivih učinkov, kot 
so zmanjšanje biotske raznovrstnosti, 
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degradacija ekosistemov, škodljivo 
cvetenje alg in pomanjkanje kisika na 
dnu voda;

10) Lastnosti in količine morskih odpadkov ne 
škodujejo morskemu okolju.

j) Učinki na morske in obalne 
ekosisteme, vključno s habitati in 
vrstami, ki so rezultat proučevanja ali 
izkoriščanja morskega dna, podtalja ali 
malo gibljivih vrst, so se zmanjšali in ne 
vplivajo negativno na strukturno ter 
ekološko celovitost bentoških in njim 
podobnih ekosistemov;

11) Uvedba energije, vključno s podvodnim 
hrupom, ne škoduje morskemu okolju.

k) Količina odpadkov v morskem in 
obalnem okolju se je zmanjšala na 
raven, ki ne ogroža morskih vrst in 
habitatov, človekovega zdravja ter 
varnosti in gospodarstva obalnih 
skupnosti;

Države članice za določitev značilnosti 
dobrega okoljskega stanja v morski regiji ali 
podregiji, kakor je predvideno v členu 9(1), 
preučijo vsakega od generičnih kakovostnih 
deskriptorjev, navedenih v tej prilogi, da bi 
opredelile tiste deskriptorje, ki se uporabijo za 
določitev dobrega okoljskega stanja morske 
regije ali podregije. Ko država članica meni, 
da ni primerno uporabiti enega ali več teh 
deskriptorjev, predloži Komisiji utemeljitev v 
okviru obvestila v skladu s členom 9(2) te 
direktive.

n) Prenehali so se redni izpusti nafte z 
naftnih ploščadi in iz naftovodov ter 
uporaba škodljivega blata iz vrtin, 
naključni izpusti teh snovi pa so se zelo 
zmanjšali;

m) Škodljivi obratovalni izpusti in izpusti 
iz ladijskih prevozov so odpravljeni, 
tveganje za nesreče, pri katerih bi lahko 
prišlo do škodljivih izpustov, pa se je 
zmanjšalo na najnižjo mogočo raven;
n) Prepovedano je namerno vnašanje 
neavtohtonih vrst v morsko in obalno
okolje, naključno vnašanje se je 
zmanjšalo na najnižjo mogočo raven in 
odstranjene so bile odpadne vode, ki so 
bile morebiten vir vnosa. Prepovedana je 
uporaba novih vrst (vključno z 
neavtohtonimi in gensko spremenjenimi 
vrstami) v ribogojstvu brez predhodne 
presoje vpliva možnih posledic;
o) Posledice človekovih gradenj za 
morske in obalne vrste in habitate so se 
zmanjšale na najnižjo mogočo raven in 
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ne vplivajo negativno na strukturno in 
ekološko celovitost bentoških in njim 
podobnih ekosistemov, niti na zmožnost 
morskih in obalnih vrst in habitatov, da 
prilagodijo svoj bivanjski prostor 
podnebnim spremembam;
p) Zmanjšanje hrupa od (na primer) 
ladijskih prevozov in podvodne 
akustične opreme se je zmanjšalo na 
najnižjo možno stopnjo, da se preprečijo 
škodljivi vplivi na morsko življenje, 
človekovo zdravje ali zakonito uporabo 
morja in obale;
q) Prepovedano je načrtno in/ali 
namerno izpuščanje tekočin ali plinov v 
vodni steber ter odlaganje trdnih snovi v 
vodni steber, razen če se izda dovoljenje 
na podlagi mednarodnega prava in 
izvede predhodna presoja vpliva na 
okolje v skladu z Direktivo 
Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 
o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje* ter 
ustreznimi mednarodnimi konvencijami;
r) Prepovedano je načrtno in/ali 
namerno izpuščanje tekočin ali plinov 
na morsko dno in/ali podtalje ter 
odlaganje trdnih snovi na morsko dno 
in/ali podtalje, razen če se izda 
dovoljenje na podlagi mednarodnega 
prava in izvede predhodna presoja vpliva 
na okolje v skladu z Direktivo 
Sveta 85/337/EGS ter ustreznimi 
mednarodnimi konvencijami;
(s) V vsaki regiji delež morskih območij, 
zaščitenih pred možnimi škodljivimi 
človekovimi dejavnostmi, in tudi 
raznovrstnost ekosistemov, ki so prisotni 
na teh območjih, zadošča za učinkovit 
prispevek k regionalni in vsesplošni 
mreži zaščitenih morskih območij.
_____________

* UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/35/ES.

Or. fr
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Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 33. Pravne razmere za ujetje CO2 na morskem dnu so se 
spremenile. Novo besedilo odraža mednarodno konvencijo ("Londonski protokol"), 
spremenjeno novembra 2006, ter omogoča, z dovoljenjem, ujetje CO2 na morskem 
dnu/podtalju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 95
Priloga I, točka (r a) (novo)

(ra) načrtno/namerno izpuščanje tekočin 
ali plinov na morsko dno/podtalje ter 
odlaganje trdnih snovi na morsko 
dno/podtalje je prepovedano, razen če se 
izda dovoljenje na podlagi mednarodnega 
prava in izvede predhodna presoja vpliva 
na okolje v skladu z direktivo 
Sveta 85/337/EGS ter ustreznimi 
mednarodnimi konvencijami;

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe sta točki (s) in (t) poročevalke združeni pod eno točko.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Eija-Riitta Korhola in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 96
Priloga III, tabela 2, Onesnaženje s strupenimi snovmi, alinea 3

- Uvajanje radionuklidov črtano

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe 90, EP, prva obravnava. Navedba "uvajanje radionuklidov" na tem 
seznamu je v nasprotju z uvodno izjavo 28, ki navaja, da "nadzorovanje izpustov in emisij, ki 
so posledica uporabe radioaktivnega materiala, ureja Pogodba Euratom in ga zato ta 
direktiva ne obravnava".
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 97
Priloga VI, točka (1)

(1) Nadzorovanje vnosa: upravljavski 
ukrepi, ki vplivajo na količino dovoljene 
človekove dejavnosti.

(1) Nadzorovanje vnosa: upravljavski 
ukrepi, ki vplivajo na količino dovoljene 
človekove dejavnosti, vključno z ukrepi, ki 
zagotovijo, da evropske subvencije ne 
ogrožajo doseganje cilje te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k členu 8 s prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 98
Priloga IV, točka 4 a (novo)

(4a) Ukrepi za izboljšanje sledljivosti ter 
zaznavnosti onesnaževanja morja.

Or. en

Obrazložitev

Predloga spremembe k členoma 14 in 16 s prve obravnave EP.
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