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SHORT JUSTIFICATION

The Green Paper on a future Maritime Policy for the EU is a very welcome document, for, as 
the Paper itself notes:
our continued enjoyment of the benefits that [our seas] provide will only be possible through 
a profound respect for them at a time when their resources are threatened by severe pressures 
and our increasing technological ability to exploit them. The accelerated reduction of marine 
biodiversity due notably to pollution, impacts of climate change and overfishing are warning 
signals that we cannot ignore. (pages 5-6)
It is high time that the Commission takes the initiative to try to develop a coordinated and 
coherent maritime policy.
In addition to frequently pointing out the extent to which the marine environment has been
degraded, the Paper also makes other important points with which your draftsman agrees:
- deterioration of the marine environment reduces the potential for employment;
- any EU policy must be developed in an international context;
- development and introduction of new technologies to ensure environmental sustainability 
can lead to jobs and export opportunities;
- data are poor on use of the marine environment (lack of data, data not comparable between 
Member States, etc.) and proposals are made for improvements.
There is a desperate need for a system of spatial planning for maritime activities, based on an 
ecosystem approach that would, when necessary, place restrictions on activities (see page 34).
The Paper states that the maritime policy is to be based upon two pillars - the Lisbon Strategy 
and the Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine Environment. 
Your draftsman recognises that it can be difficult to reconcile the demands of economic 
growth and environmental conservation, but feels that too much emphasis on the short-term 
benefits of economic growth can, in the longer term, lead to considerable damage, both 
environmentally and economically. It is clear from the Paper that the Commission recognises 
the potential for economic growth that can result from a commitment to conserving the 
marine environment - offshore energy, cleaner forms of marine transport, ship-building and 
other technologies to ensure environmental sustainability are mentioned.
Your draftsman urges the Committee to ensure that the Marine Strategy Directive, which is 
the legislative pillar of the EU's commitment to marine conservation, not be weakened during 
the process of its final adoption, nor as a result of discussions on the Maritime Policy. It is 
particularly important to keep the definition of good environmental status contained therein, 
as well as to push the Member States to fully apply other environmental legislation, such as 
the Habitats directive, Natura 2000, and others.
Climate change is of such fundamental importance to the EU, and the rest of the world, that 
the EU's campaign to reduce emissions must be one of its highest priorities. Transport in all 
its forms (air, road, sea) contributes an ever-increasing share of overall greenhouse gas 
emissions, and the Commission urgently needs to make proposals to reduce them, which 
would have the additional benefit of contributing to employment through the development of 
technological expertise that other countries will need.
Finally, one subject is conspicuous by its absence from the Paper. The military is only 
mentioned for its potential positive contributions to a maritime policy, through search and 
rescue, law enforcement, etc. No mention is made of the environmental destruction that can 
be caused by the military establishment of the Member States and their activities. This 
oversight should be mentioned in the resolution.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Припомня резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2006 г. относно 
тематичната стратегия за защита и опазване на морската среда1, и в частност 
изтъква още веднъж необходимостта:

• всеобща цел на ЕС да бъде устойчивото използване на моретата и запазването на 
морските екосистеми, включително твърда политика на ЕС за защита на 
моретата, предотвратяване на по-нататъшни загуби на биоразнообразието и 
влошаване на морската среда;

• да се включи общо за целия ЕС определение за добър екологичен статус;

• Европейската агенция за околната среда да прави редовна оценка на морската 
среда, което изисква подобряване на събирането, докладването и обмена на 
данни в национален мащаб;

• да се признае значението на предварителните консултации, координирането и 
сътрудничеството със съседните държави при приемане и прилагане на 
предстоящата Директива за морска стратегия (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 –
2005/0211(COD)), както е подчертано в нейната позиция от 14 ноември 2006 г.2;

2. Настоява, че чистата морска среда, с достатъчно биоразнообразие, за да се 
гарантира правилното функциониране на компонентните екосистеми, е от 
съществено значение за Европа; настоява също така, че истинската стойност на 
морските райони се състои в това, че ползите от доброто състояние на морската 
среда в ЕС се разпростират много извън потенциалните икономически изгоди от 
експлоатирането на различните компоненти на моретата, крайбрежните води и 
речните басейни и че поради това опазването, а в много случаи, и възстановяването 
на морската среда на ЕС е задължително;

3. Изразява убеденост, че възобновяемите източници на морската среда могат и 
трябва да бъдат използвани устойчиво, така че тяхната експлоатация, и получените 
в резултат на това икономически изгоди, да могат да продължават в дългосрочен 
план;

4. Изразява тревога от въздействието на промяната на климата върху морските 
екосистеми дори и в най-добрите сценарии за защита на климата, призовава да бъде 
обърнато необходимото внимание на допълнителната уязвимост на морската среда 
от други стресиращи фактори, дължащи се на това въздействие; настоява спешно 

  
1 Р6_ТА(2006)0486.
2 Р6_ТА(2006)0482.
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да се обърне сериозно внимание на емисиите на парникови газове от морските 
дейности, като се вземат ефективни мерки.

5. Отбелязва, че повечето от замърсяванията в морската среда са причинени от 
източници, намиращи се на сушата, включително, но не ограничени до, оттичащите 
се води от селскостопански дейности и промишлените емисии, които имат особено 
вредно въздействие върху затворените и полузатворените морета; подчертава, че 
ЕС трябва да обърне особено внимание на тези области и да вземе мерки за 
ограничаване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване;

6. Счита, че за да се гарантира, че рибните храни, чийто източници в ЕС не са 
заразени, е наложително да се намали замърсяването на моретата;

7. Счита, че пълното и своевременно прилагане на цялото законодателство на ЕС 
касаещо околната среда (inter alia, Рамковата директива за водите1, Директивите за 
естествените местообитания2 и птиците3, Директивата за нитратите4, Директивата 
за сярата в горивата за морския транспорт5, Директивата за наказателните санкции 
за замърсяване на морето6) е наложително, за да се съхрани качеството на морската 
среда и че Европейската комисия следва да упражни необходимия натиск, за да 
насърчи държавите-членки да направят това, включително, при необходимост, 
предприемане на правни действия.

8. В контекста на подобряване прилагането на законодателството на ЕС относно 
околната среда и предотвратяването на замърсяването на моретата, припомня 
своето предишно искане Европейската комисия да проучи възможността за 
създаване на европейска служба за крайбрежна охрана;

9. Изразява убеденост, че предохранителният принцип, залегнал в член 174, параграф 
2 от Договора за ЕО, трябва да стане основа на всички видове експлоатация на 
морските зони на ЕС; подчертава, че липсата на научна сигурност следователно не 
трябва да бъде използвана за извинение за отлагане на превантивните действия;

10. Счита, че понятието за корпоративна социална отговорност има ограничено 
значение в контекста на опазването на морската среда, в сравнение със 
законодателството, и затова програмата на Общността за опазване на околната 
среда трябва да продължи да бъде подкрепяна от добра законодателна основа, да 

  
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. (Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите).
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. (Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна).
3 OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. (Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването 
на дивите птици).
4 OВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. (Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници).
5 OВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13. (Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 
93/12/EИО).
6 OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11. (Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения).
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бъде подсилвана от доброволни действия, предприети от компании, които желаят 
да покажат своето отговорно отношение;

11. Подчертава, че ЕС трябва да се ангажира активно в управлението на морските 
дейности на международно равнище, за да насърчи създаването на условия на 
равнопоставеност за морската икономика, без да се накърни стремежът към 
екологична устойчивост на морските дейности;

12. Признава значението на крайбрежната зона за развитието на възобновяемата 
енергия, което представлява основна и неразделна част от усилията на ЕС за борба 
с глобалната промяна на климата; подчертава, че затова ще бъде необходимо 
правилното определяне на зони за разработване на терени за производство на 
вятърна, приливна и друго форми на енергия, за да се сведе до минимум 
конфликтът с другите ползватели на морската среда и да се избегне влошаване на 
средата; приветства значителните възможности, които предлагат индустриите, 
използващи възобновяема енергия за създаването на заетост и технически 
експертен опит и познания в ЕС;

13. Потвърждава своята позиция от 14 ноември 2006 г. по Директивата за морската 
стратегия, и в частност по отношение на забраните и/или критериите за 
системно/съзнателно изхвърляне на твърди материали, течности или газове във 
водните колони, на морското дъно/под почвата; освен това счита , че всякакво 
складиране на въглероден диоксид на морското дъно и в почвата подлежи на 
разрешение съгласно международното право, предварителна оценка на 
въздействието върху околната среда в съответствие с Директива 85/337/ЕИО1 на 
Съвета и съответните международни конвенции, както и редовен мониторинг и 
проверки;

14. Настоява, че планирането на всякакво развитие по протежение на дългия морския 
бряг на Общността, с цел развитие на градовете, изграждане на индустриални 
площадки, пристанища и пристани, почивни комплекси, и т.н., трябва изрично да 
вземе под внимание последиците от промяната на климата и свързаното с това 
повишаване на морското равнище, включително увеличената честота и сила на 
бурите и по-голямата височина на вълните; настоява да не се строят нови ядрени 
инсталации в крайбрежните райони;

15. Счита, че понятието „клъстеринг” би могло да има положително въздействие върху 
морската среда, ако запазването на естествените местообитания, контролът на 
замърсяването и други екологични технологии се включат в проектирането и
прилагането на клъстери още от етапа на планиране; отбелязва, че обмяната на най-
добри екологични технологии трябва да бъде важен компонент на понятието за 
клъстери;

16. Приветства признаването от Европейската комисия, че е необходима „цялостна 
система за пространствено планиране”, за да се осигури стабилна регулаторна 
среда; счита, че съществен критерий за пространствено планиране трябва да бъде 

  
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. (Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда).
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организирането на дейностите по такъв начин, че дейностите, които вредят на 
околната среда да бъдат изведени извън екологично чувствителните райони; във 
връзка с това настоява да се използва инструментът за стратегическа екологична 
оценка1;

17. Въпреки това настоява, че една от основните цели на управлението на 
крайбрежната зона трябва да бъде по-скоро опазването на морската среда, 
отколкото определянето на няколко района за образци като символ на съхранение;

18. В тази връзка изразява съгласието си с Европейската комисия, че съществуват 
естествени граници на размера на човешките дейности по отношение на гъстотата 
на населението и промишлената дейност, които крайбрежните зони могат да 
понесат без сериозни и вероятно необратими екологични изменения; затова 
подкрепя становището на Европейската комисия, че е необходимо цялостно 
проучване, за да може по-добре да се определят тези граници и да се направят 
съответните прогнози и планове;

19. Подкрепя становището, изразено в Зелената книга, че съществуват значителни и 
сериозни проблеми в наличните данни за условията в морските райони и 
дейностите, които или са проведени там, или са оказали въздействие на тези 
райони; поради това подкрепя призива за много по-добри програми за събиране на 
данни, съставяне на карти и извършване на геодезически проучвания, проследяване 
на корабите, и т.н., които включват държавите-членки, Европейската комисия и 
други органи на Общността, като например Европейската агенция за околната 
среда и Европейската агенция за морска безопасност.

20. Отбелязва, че в Зелената книга се споменават няколко полезни дейности, с които 
военните могат да дадат своя принос, в т.ч. издирване и спасяване, помощ при 
бедствия и наблюдение на морето; въпреки това изразява съжаление, че не е 
упоменато влошаването на околната среда, което въоръжените сили могат да 
причинят, например като извършват изпитвания на оръжия, подводен сонар, 
построяване на военноморски бази и други; във връзка с това настоява военните 
дейности да бъдат напълно включени в морската политика и да подлежат на пълна 
оценка на въздействието върху околната среда и търсене на отговорност.

  
1 OВ L 197, 21.7. 2001 г., стр. 30. (Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 
юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда).
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