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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 
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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport şi turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. reaminteşte rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2006 privind o strategie 
tematică referitoare la protecţia şi conservarea mediului marin1 şi reiterează, în special, 
necesitatea:

• ca obiectivul global al UE să fie utilizarea durabilă a mărilor şi conservarea 
ecosistemelor marine, incluzând o politică puternică a UE de protecţie marină, pentru 
prevenirea pierderilor suplimentare a biodiversităţii şi a deteriorării mediului marin;

• să se includă o definiţie comună la nivelul UE a „situaţiei de mediu adecvate”;

• ca Agenţia Europeană de Mediu să furnizeze evaluări periodice ale mediului marin, 
care necesită îmbunătăţiri în ceea ce priveşte culegerea, raportarea şi schimbul datelor 
naţionale;

• de a recunoaşte importanţa consultărilor prealabile, coordonării şi cooperării cu statele 
vecine pentru adoptarea şi punerea în aplicare a viitoarei Directive privind strategia 
marină (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), astfel cum s-a 
subliniat în poziţia sa din 14 noiembrie 20062;

2. insistă asupra faptului că un mediu marin curat, cu o biodiversitate suficientă pentru 
asigurarea funcţionării adecvate a ecosistemelor sale componente, este esenţial pentru 
Europa; în plus, insistă asupra faptului că valoarea intrinsecă a zonelor maritime este de o 
asemenea natură încât beneficiile unei situaţii marine adecvate în UE depăşeşte cu mult 
potenţialele câştiguri economice din exploatarea diverselor componente ale mărilor, 
apelor de coastă şi a bazinelor hidrografice şi că, în consecinţă, conservarea şi, în
numeroase cazuri, reabilitarea mediului marin al UE sunt obligatorii;

3. este deci convinsă de faptul că resursele regenerabile ale mediului marin pot fi durabile şi 
ar trebui utilizate ca atare, astfel încât exploatarea acestora şi beneficiile economice 
rezultante să poată continua pe termen lung;

4. alarmată de impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine chiar şi în cazul 
celor mai optimiste scenarii de protecţie climaterică, recomandă acordarea unei atenţii 
corespunzătoare vulnerabilităţii suplimentare a mediului marin la alţi factori de stres
datorită acestui impact; insistă ca problema emisiilor de gaz de seră din activităţi 
maritime să fie abordată prin măsuri eficiente; 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. observă faptul că majoritatea cazurilor de poluare a mediului marin sunt generate de surse 
aflate pe ţărm, incluzând, fără a se limita la, emisii legate de scurgerile agricole şi 
industriale, care au un impact deosebit de dăunător asupra mărilor închise şi semi-închise;
subliniază faptul că UE trebuie să acorde o atenţie deosebită acestor zone şi să ia măsuri 
pentru limitarea şi prevenirea poluării pe viitor;

6. consideră că, pentru a se asigura că alimentele din peşte provenite din surse UE nu sunt 
contaminate, reducerea poluanţilor marini este imperativă ;

7. consideră că o aplicare deplină şi la termen a întregii legislaţii de mediu a UE (printre
altele Directiva-Cadru privind apele1, Directivele privind habitatele2 şi păsările3,
Directiva privind nitraţii4, Directiva privind combustibilii maritimi cu sulf5, Directiva 
privind sancţiunile penale pentru poluarea marină6) este imperativă pentru conservarea 
calităţii mediului maritim, iar Comisia ar trebui să aplice toată presiunea necesară pentru 
încurajarea statelor membre în acest sens, incluzând, în funcţie de caz, acţiuni în justiţie;

8. în contextul îmbunătăţirii aplicării legislaţiei UE în domeniul mediului şi a prevenirii 
poluării marine, reiterează solicitarea sa anterioară adresată Comisiei pentru studierea 
fezabilităţii înfiinţării serviciului gărzii europene de coastă; 

9. este convinsă de faptul că principiul precauţiei, inclus la articolul 174 alineatul (2) din 
Tratatul CE, trebuie să stea la baza tuturor tipurilor de exploatare a zonelor maritime din 
UE; subliniază faptul că lipsa certitudinii ştiinţifice nu ar trebui folosită drept scuză 
pentru amânarea acţiunilor preventive;

10. consideră că, în contextul conservării mediului maritim, conceptul responsabilităţii
sociale a societăţilor prezintă o valoare limitată comparativ cu legislaţia, şi de aceea o 
bază legislativă adecvată trebuie să continue să reprezinte fundamentul programului 
comunitar de conservare a mediului, care urmează să fie consolidat prin acţiuni voluntare 
întreprinse de societăţi care doresc să îşi demonstreze conduita responsabilă;

11. subliniază faptul că UE trebuie să se angajeze în mod activ în guvernarea maritimă la 
nivel internaţional în vederea promovării unui anumit nivel pentru economia maritimă, 
fără compromiterea ambiţiilor de durabilitate a activităţilor maritime;

12. recunoaşte importanţa zonei de coastă pentru dezvoltarea energiei regenerabile, care 
reprezintă o parte crucială şi integrantă a eforturilor UE de combatere a schimbării 

  
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. (Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei).
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. (Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică).
3 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. (Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice).
4  JO L 375, 31.12.1991, p. 1. (Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole).
5 JO L 121, 11.5.1999, p. 13. (Directiva Consiliului 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea 
conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE).
6 JO L 255, 30.9.2005, p. 11. (Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare).
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globale a climei; subliniază faptul că o împărţire adecvată în zone, care să asigure 
dezvoltarea de amplasamente pentru producerea de energie eoliană, maremotrică şi a 
altor forme de energie va fi astfel necesară pentru limitarea conflictului cu alţi utilizatori 
ai mediului marin şi evitarea degradării mediului; salută oportunităţile semnificative 
oferite de industriile de energie regenerabilă pentru crearea de locuri de muncă şi 
experienţă tehnică în UE;

13. îşi reconfirmă poziţia din 14 noiembrie 2006 legată de Directiva privind strategia marină, 
în special cu privire la interdicţiile şi/sau criteriile de eliminare sistematică/intenţionată a 
oricăror materiale solide, lichide sau gazoase în coloana de apă, pe fundul mării/în subsol; 
în plus, consideră că orice depozitare de dioxid de carbon pe fundul mării şi în subsol ar 
trebui să facă obiectul unei autorizaţii în conformitate cu dreptul internaţional, unei 
evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva Consiliului 
85/337/CEE1 şi convenţiile internaţionale pertinente, precum şi monitorizării şi 
controalelor periodice; 

14. insistă asupra faptului că planificarea tuturor proiectelor de dezvoltare de-a lungul coastei 
Comunităţii, pentru dezvoltare urbană, situri industriale, porturi şi porturi de 
ambarcaţiuni, locuri de recreere etc., trebuie să ia în consideraţie în mod expres 
consecinţele schimbării climaterice şi creşterea asociată a nivelului mării, incluzând 
frecvenţa mai ridicată şi puterea în creştere a furtunilor şi creşterea valurilor în înălţime; 
insistă asupra necesităţii interzicerii construirii de noi instalaţii nucleare în zonele de 
coastă;

15. consideră că un concept de „grupare” ar putea avea un impact pozitiv asupra mediului 
marin în cazul în care conservarea habitatului, controlul poluării şi alte tehnologii de 
mediu sunt incluse în proiectarea şi punerea în aplicare a grupărilor, începând din etapele 
de planificare; observă faptul că împărtăşirea celor mai adecvate tehnologii de mediu ar 
constitui o componentă importantă a conceptului de grupare;

16. salută recunoaşterea de către Comisie a faptului că un „sistem comprehensiv de 
amenajare a spaţiului” este necesar în vederea asigurării unei mediu stabil de 
reglementare; consideră că un criteriu esenţial pentru planificarea spaţiului trebuie să 
constea în organizarea activităţilor astfel încât să se asigure menţinerea activităţilor care 
afectează mediul în afara zonelor sensibile din punct de vedere ecologic; în acest context 
insistă asupra utilizării instrumentului de evaluare strategică de mediu2;

17. cu toate acestea, insistă asupra faptului că unul dintre obiectivele centrale ale gestionării
zonelor de coastă trebuie să fie conservarea mediului marin, şi nu conservarea câtorva 
zone de tip „eşantion”, în calitate de rezervaţii simbolice;

18. în acest context, împărtăşeşte opinia Comisiei conform căreia există o limită naturală a 
nivelului de activitate umană, în ceea ce priveşte densitatea populaţiei şi activitatea 

  
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40. (Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30. (Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului).
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industrială, pe care zonele de coastă o pot suporta fără o degradare gravă şi posibil 
ireversibilă a mediului; susţine, în consecinţă, opinia Comisiei conform căreia este 
necesar un studiu global în vederea unei mai bune identificări a acestor limite şi 
previzionării şi planificării în consecinţă;

19. aderă la opinia din Cartea verde, în conformitate cu care există probleme semnificative şi 
grave furnizate de datele disponibile privind condiţia zonei maritime şi activităţile 
derulate sau cu impact asupra acelor zone; susţine, în consecinţă, recomandarea pentru 
programe perfecţionate de colectare a datelor, cartografie şi topografie marină, urmărire a 
navelor etc., implicând statele membre, Comisia şi alte organisme comunitare, cum ar fi 
Agenţia Europeană de Mediu şi Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă; 

20. observă că în Cartea verde se menţionează numeroase contribuţii utile care pot fi aduse 
de forţele militare, incluzând căutarea şi salvarea, asistenţa în caz de dezastru şi 
supravegherea maritimă; cu toate acestea, regretă că nu există nici o menţiune privind 
degradarea mediului care poate fi cauzată de forţele militare, cum ar fi testarea armelor, 
sonarul submarin, construirea de baze navale şi altele; insistă, în acest sens, ca activităţile 
militare să fie pe deplin incluse în politica maritimă şi să facă obiectul unei evaluări 
complete a impactului asupra mediului şi unei răspunderi depline în acest sens.


