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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане  директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно създаване на рамка за действието на Общността в 
областта на политиката за морска среда (Директива относно морска стратегия)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (9388/2007 – C6-0000/2007),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 по предложението на Комисията 
към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0505)2,

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на  комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Обща позиция на Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 10

(10) Следователно е целесъобразно 
всяка държава-членка да разработи
морска стратегия за своите морски
води, която отчита спецификата на тези 
води, като същевременно отразява 
общата характеристика на дадения 
морски регион или подрегион. 
Морските стратегии следва да 
завършват с изпълнението на програми 
с мерки, създадени с цел постигане или 
поддържане на добро състояние на 

(10) Следователно е целесъобразно 
държавите-членки, които граничат с 
един и същ морски регион, да 
гарантират изготвянето за всеки 
регион или подрегион на една 
единствена обща морска стратегия за 
водите под техния суверенитет или 
юрисдикция. Всяка държава-членка 
разработва морска стратегия за своите 
европейски води, която отчита 
спецификата на тези води, като 

  
1 Текстове, приети на 14.11.2006 г., P6_TA(2006)482.
2 Все още непубликувано в ОВ.
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околната среда. Все пак не трябва да се 
изисква от държавите-членки да 
предприемат специфични стъпки 
там, където няма значителен риск за 
морската среда, или където 
съответстващите разходи биха били 
несъразмерно високи спрямо риска за 
морската среда, при условие че всяко 
решение да не се предприемат 
действия е надлежно аргументирано.

същевременно отразява общата 
характеристика на дадения морски 
регион или подрегион. Морските 
стратегии следва да завършват с 
изпълнението на програми с мерки, 
създадени с цел постигане на добро 
състояние на околната среда.

(ЕП първо четене изменение 9) 

Обосновка

Cet amendement est conforme à l'amendement 14 du rapporteur qui insiste sur le fait que les 
États membres doivent veiller à élaborer une stratégie pour le milieu marin unique et 
conjointe par région ou sous-région. 

Изменение 2
Съображение 34

(34) Целесъобразно е в срок от две 
години след като получи всички 
програми с мерки, но не по-късно от 
2021 г., Комисията да представи първи 
доклад за оценка на изпълнението на 
настоящата директива. Последващите 
доклади на Комисията следва да се 
публикуват на всеки шест години.

(34) Целесъобразно е в срок от две 
години след като получи всички
програми с мерки, но не по-късно от 
2017 г., Комисията да представи първи 
доклад за оценка на изпълнението на 
настоящата директива. Последващите 
доклади на Комисията следва да се 
публикуват на всеки шест години.

(ЕП първо четене изменение 20) 

Изменение 3
Съображение 37

(37) Общата политика в областта на 
рибарството следва да отчита 
екологичните въздействия на риболова 
и целите на настоящата Директива.

(37) Бъдещата реформа на общата
политика в областта на рибарството 
следва да отчита екологичните 
въздействия на риболова и целите на 
настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 22) 

Изменение 4
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Член 1

1. Настоящата директива установява 
рамка за защита и опазване на 
морската среда, за предотвратяване 
на нейното влошаване и, когато това 
е осъществимо, за възстановяването 
на тази среда в зони, които са били 
неблагоприятно засегнати.

1. Настоящата директива установява 
рамка, чрез която държавите-членки 
следва да постигнат добро екологично 
състояние на морската среда, най-
късно до 2017 г., и да предприемат  
мерки, които:

За целта се разработват и прилагат 
морски стратегии, за да се постигне и 
поддържа добро състояние на 
околната среда в морската среда най-
късно до 2021 г.

а) да гарантират защитата и 
опазването на морската среда или да 
позволят възстановяването й, или 
пък, при възможност, да възстановят 
структурата, функциите и 
процесите на морското биологично 
разнообразие и морските екосистеми;
б) постепенно да предотвратяват и 
премахват замърсяването на 
морската среда, за да гарантират, че 
няма отражение или сериозна 
опасност за морското биологично 
разнообразие, морските екосистеми, 
човешкото здраве или 
законосъобразното използване на 
морето;
в) да ограничават използването на 
морските услуги и продукти и на 
останалите дейностите в морска 
среда до устойчиви равнища, които не 
застрашават използването и 
дейностите на бъдещите поколения, 
нито способността на морските 
екосистеми да реагират на 
промените, предизвикани от 
природата и човека.

2. Морските стратегии прилагат 
екосистемeн подход при управлението 
на човешките дейности, като в 
същото време позволяват 
устойчивото използване на морските 
продукти и услуги.
3. Настоящата директива спомага за 
съгласуваността между различните 
политики, споразумения и 
законодателни мерки, които да 
въздействат върху морската среда, и 
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се стреми да гарантира 
интегрирането на грижата за 
околната среда в тях.

(ЕП първо четене изменение 85) 

Изменение 5
Член 3, параграф 1

1) „Морски води“ означава водите, 
морското дъно и подпочвения слой
откъм страната на откритото море 
спрямо контролната линия, по която се 
измерва протежението на 
териториалните води, до най-крайната 
зона в която дадена държава-членка 
има и/или упражнява права на 
юрисдикция, в съответствие с 
UNCLOS, с изключение на водите, 
съседни на страните и териториите, 
посочени в приложение ІІ към 
Договора за френските отвъдморски 
департаменти и територии.
Морските води откъм страната на 
откритото море по отношение на 
контролната линия, за които се 
прилага Директива 2000/60/EО, се 
включват дотолкова, доколкото 
става дума за съществени елементи 
на защитата на морската среда, 
които са извън приложното поле на 
Директива 2000/60/EО.

1) „Европейски морски води” означава

- всички европейски води, откъм 
страната на откритото море спрямо 
контролната линия, по която се измерва 
протежението на териториалните води, 
до най-крайната зона, върху която 
държави-членки имат суверенитет 
или юрисдикция, включително 
морското дъно и подпочвения слой във 
всички тези води; и
- всички приливни води, както 
вътрешни, така и съседни на 
държавите-членки, от които се 
измерва разстоянието, на което се 
определят териториалните води, 
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(водите откъм страната на брега 
спрямо контролната линия) както и 
всяка суша или морско дъно, заливано 
периодично или постоянно от тези 
води;

(ЕП първо четене изменение 27) 

Изменение 6
Член 3, параграф 4

4) „Състояние на околната среда“ 
означава общото състояние на околната 
среда в морските води, като се отчитат 
структурата, функциите и процесите в 
съставляващите я морски 
екосистеми, заедно с естествените 
физиографски, географски и 
климатични фактори, както и 
физическите и химическите условия, 
в това число и условията, 
произтичащи от човешки дейности в 
съответната зона;

4) „Състояние на околната среда” 
означава общото състояние на околната 
среда във въпросните води, като се 
отчитат:

а) структурата, функциите и процесите, 
съставляващи морската среда;

б) компоненти, условия и фактори, 
независимо дали са акустични, 
биологични, химични, климатични, 
географски, геоложки, физични или 
физиографски, които взаимодействат 
и определят положението, 
продуктивността, качеството и 
състоянието на морските среди, 
посочени в буква а).
Компонентите, условията и 
факторите, посочени в буква б) 
включват и тези, които произтичат 
от човешки дейности, независимо 
дали тези дейности се извършват в 
или извън европейските морски води;

(ЕП първо четене изменение 27) 

Изменение 7
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Член 3, параграф 5

5) „Добро състояние на околната среда“ 
означава състояние на околната среда в 
морски води, когато те осигуряват 
екологично разнообразни и динамични 
океани и морета, които са чисти, 
здравословни и продуктивни в 
рамките на присъщите за тях 
условия, и при които използването на 
морската среда е на устойчиво ниво, 
като по този начин се запазва 
потенциалът за използване и за 
дейности от сегашните и бъдещите 
поколения, т.е.:

5) „Добро състояние на околната среда”
означава състояние на околната среда, 
когато:

а) структурата, функциите и процесите в 
морските екосистеми, заедно със 
съответните физиографски, 
географски и климатични фактори
позволяват на екосистемите да 
функционират пълноценно и да 
поддържат своето равновесие. 
Морските видове и местообитания са 
защитени, предотвратено е 
намаляването на биологичното 
разнообразие вследствие на човешки 
дейности, а разнообразните 
биологични компоненти 
функционират в равновесие;

а) структурата, функциите и процесите в
екосистемите, съставляващи 
морската среда, позволяват на 
екосистемите да функционират изцяло 
чрез естествения за тях 
самоподдържащ се процес. Морските 
екосистеми поддържат 
естествената си устойчивост спрямо 
по-значителни промени в околната 
среда; и

б) хидроморфологичните, физичните 
и химичните свойства на 
екосистемите, включително тези, 
произтичащи от човешки дейности в 
съответната зона, поддържат 
екосистемите във вида, описан по-
горе. Веществата и енергията, 
въведени в морската среда от човека, 
не причиняват ефекти на 
замърсяване.

б) всички човешки дейности в и извън 
съответния сектор са ръководени 
така, че общият им натиск върху 
морските екосистеми да е съвместим 
с доброто състояние на околната 
среда. Човешките дейности, 
извършвани в морската среда, не 
превишават нивата, устойчиви на 
подходящото за оценката географско 
равнище. Потенциалът за използване 
и за дейности на бъдещите поколения 
в морската среда се запазва; и
ба) биологичното разнообразие и 
морските екосистеми са защитени, 
предотвратява се влошаването на 
условията в тях, възстановяването е 
осъществимо и, в границите на 
възможното, техните структура, 
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функции и процеси са възобновени; и
бб) непрекъснато се ограничава 
замърсяването и енергията в 
морската среда, включително и шума, 
за да се гарантира, че въздействието 
или опасността за биологичното 
разнообразие, морските екосистеми, 
човешкото здраве или 
законосъобразните начини за 
използване на морето са сведени до 
минимум; и 
бв) изпълнени са всички условия, 
изброени в приложение I;

Доброто състояние на околната 
среда се определя за мащабите на 
морския регион или подрегион, 
посочени в член 4, въз основа на 
типовите качествени дескриптори, 
посочени в приложение І. За 
постигане на напредък към добро 
състояние на околната среда се 
използва адаптивно управление въз 
основа на екосистемния подход.

(ЕП първо четене изменение 27) 

Изменение 8
Член 3, параграф 9 а (нов)

9а) „Защитени морски зони” означава 
зоните, в които са ограничени или 
забранени дейностите, окачествени 
като оказващи натиск или 
съществено въздействие върху 
морската среда. По време на 
подготвителната фаза на 
стратегията за морската среда 
държавите-членки изготвят списък 
на защитените морски зони, които са 
част от система за планиране на 
еднородно морско пространство, 
както на равнището на Общността, 
така и на регионално или 
подрегионално равнище, в 
съответствие с поетите от 
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Общността международни 
ангажименти.

(ЕП първо четене изменение 27) 

Изменение 9
Член 4, параграф 2 а (нов)

2 а) Съответните държави членки 
постигат добро екологично състояние 
на европейските морски води за всеки 
морски регион не по-късно от 2017 г., 
благодарение на изготвянето и 
изпълнението на морска стратегия за 
дадения регион, в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.
Държавите-членки определят за 
всеки морски регион или подрегион в 
своите европейски морски води 
подходящи единици на управление.
Тези единици на управление отчитат, 
при необходимост, съществуващите
единици на управление, единици за 
наблюдение и референтни единици, а 
техните координати са определени в 
съответната стратегия за морската 
среда.
Държавите-членки информират 
Комисията за определянето на всяка
единица на управление не по-късно от 
датата, посочена в член 24, параграф 
1.

(ЕП първо четене изменение 31) 

Изменение 10
Член 5, параграф 1

1. Всяка държава-членка разработва 
морска стратегия за своите морски 
води, за всеки морски регион или 
подрегион, в съответствие с плана за 
действие, изложен в букви а) и б) на 

1. Държавите-членки постигат добро 
състояние на околната среда чрез 
изготвянето и изпълнението на 
морски стратегии.
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параграф 2.

(ЕП първо четене изменение 32) 

Изменение 11
Член 5, параграф 2, уводна част

2. Държавите-членки си сътрудничат, 
за да гарантират координираност на 
мерките, необходими за постигане на 
целите на настоящата директива в 
рамките на всеки морски регион или 
подрегион, и по-специално 
координираност на различните 
елементи на морските стратегии, 
посочени в букви а) и б), както следва: 

2. Държавите-членки, които граничат 
с един и същ морски регион, гарантират
изготвянето на една единствена 
морска стратегия за всеки регион или 
подрегион за водите, които, в 
рамките на този регион, са под 
техния суверенитет или юрисдикция. 
Всяка държава-членка разработва 
морска стратегия, приложима за 
нейните морски води, за съответните 
морски региони в съответствие със 
следния план за действие:

(ЕП първо четене изменение 33) 

Изменение 12
Член 5, параграф 2, буква а)

а) подготовка а) подготовка

i) първоначална оценка на текущото 
състояние на околната среда на 
съответните води и на въздействието на 
човешката дейност върху околната 
среда, в съответствие с член 8 до …* 
най-късно;

i) първоначална оценка на текущото 
състояние на околната среда на 
съответните води и на въздействието на 
човешката дейност върху околната 
среда, в съответствие с член 8 до …* 
най-късно;

ii) определяне на доброто състояние на 
околната среда в съответните води в 
съответствие с член 9, параграф 1 до …* 
най-късно;

ii) определяне на доброто състояние на 
околната среда в съответните води в 
съответствие с член 9, параграф 1 до …* 
най-късно;

iii) определяне на поредица от 
екологични цели и свързани с тях 
индикатори в съответствие с член 10, 
параграф 1, до …** най-късно;

iii) определяне на поредица от 
екологични цели и свързани с тях 
индикатори в съответствие с член 10, 
параграф 1, до …** най-късно;

iv) определяне и изпълнение на 
програма за мониторинг на текущи 

iv) определяне и изпълнение на 
програма за мониторинг на текущи 
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оценки и редовно актуализиране на 
целите в съответствие с член 11, 
параграф 1 до …*** най-късно;
_______________

* 4 години след датата на влизане в сила 
на настоящата директива.

** 5 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

*** 6 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

оценки и редовно актуализиране на 
целите в съответствие с член 11, 
параграф 1 до …** най-късно;
_______________

* 2 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.
** 3 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 34) 

Изменение 13
Член 5, параграф 2, буква б)

б) програма с мерки: б) програми с мерки:
i) разработване, най-късно до 2016 г., на 
програма с мерки, разработени с цел да 
се постигне или поддържа добро 
състояние на околната среда, в 
съответствие с член 13, параграфи 1, 2 и 
3;

i) разработване, най-късно до 2012 г., на 
програма с мерки, разработени с цел да 
се постигне добро състояние на 
околната среда, в съответствие с член 
13, параграфи 1, 2 и 3;

ii) въвеждане в действие на програмата, 
предвидена в подточка (i), най-късно до 
2018 г., в съответствие с член 13, 
параграф 7.

ii) въвеждане в действие на програмата, 
предвидена в подточка (i), най-късно до 
2014 г., в съответствие с член 13, 
параграф 7.

(ЕП първо четене изменение 35) 

Изменение 14
Член 5, параграф 2 а (нов)

2а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, които 
позволяват разработването и 
изпълнението на описаните в 
параграф 2 действия относно членове 
8, 9, 10, 11 и 13, в съответствие с член 
6 и така че да се стигне до една 
единствена стратегия за всеки регион 
и един единствен съвместен доклад 
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относно елементите, уточнени в 
тези членове. 
В срок от три месеца държавата-
членка или компетентният орган 
предава на Комисията и 
съответните държави-членки доклад, 
изготвен за всеки морски регион.

(ЕП първо четене изменение 37) 

Изменение 15
Член 5 а (нов)

Член 5 а
Защитени морски зони

1. Държавите-членки следва да 
определят в своите стратегии мерки 
за защита на пространството за 
всеки регион и подрегион, наречени 
„защитени морски зони”.
При необходимост, държавите-
членки предприемат също така, в 
рамките на своите регионални и 
подрегионални стратегии, мерки за 
обособяване на естествени затворени 
морски резервати с цел защита и 
съхраняване на най-уязвимите морски 
екосистеми и биологичното 
разнообразие.
2. Държава-членка, която разработва 
програма с мерки, включва в нея 
прилагането на пространствени 
защитни мерки, които предвиждат, 
без да се изчерпват с това, 
използването на специални защитени 
зони, по смисъла на директивата за 
местообитанията, използването на 
специални защитени зони по смисъла 
на директивата за опазването на 
дивите птици и защитени морски 
територии, предвидени в решение 
VII/5 на конференцията на страните 
по Конвенцията за биологично 
разнообразие, както и мерки, 
произтичащи от всяко друго 
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международно или регионално  
споразумение, сключено от 
Общността.
3. Държавите-членки гарантират, че 
тези зони допринасят за изграждане 
на еднородна и представителна 
мрежа от защитени морски зони не 
по-късно от 2012 г. Тази мрежа 
включва достатъчно големи зони, 
изцяло защитени от всякакви добивни 
дейности, така че да бъдат опазени 
по-специално местата за снасяне на 
яйца и отглеждане на малките и за да 
е възможно поддържането и 
възстановяването на целостта, 
структурата и функционирането на 
екосистемите.
4. Държавите-членки изготвят един 
или няколко регистъра за тези 
защитени морски зони, които трябва 
да бъдат финализирани не по-късно 
от …*.
5. Обществеността следва да има 
достъп до информацията в регистъра 
или регистрите.
6. Следва да се преразглеждат и 
осъвременяват регистърът или 
регистрите за защитените морски 
зони за всеки морски регион или 
подрегион.
______________
* 3 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 39) 

Изменение 16
Член 6, параграф 2, алинея 1

2. За целите на настоящата 
директива държавите-членки, в 
рамките на всеки морски регион или 
подрегион, полагат всички възможни 
усилия, като използват съответните 

2. За целите на изготвянето и 
изпълнението на стратегия за 
морската среда държавите-членки, в 
рамките на всеки морски регион или 
подрегион, полагат всички възможни 
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международни форуми, включително 
механизмите и структурите на 
регионалните морски конвенции, за да 
координират действията си с трети 
страни, които имат суверенитет или 
юрисдикция върху води в същия 
морски регион или подрегион. 

усилия, като използват съответните 
международни форуми, включително 
механизмите и структурите на 
регионалните морски конвенции, за да 
координират действията си с:

а) трети страни, които имат суверенитет 
или юрисдикция върху морските 
територии – част от въпросния 
морски регион;
б) трети страни, чиито кораби 
извършват дейности във въпросния 
морски регион; и
в) трети страни, които нямат излаз 
на море, но върху чиито територии 
съществуват единични или 
разпръснати източници на 
замърсяване, което се пренася към 
въпросния морски регион чрез реките 
или по атмосферен път. 

(ЕП първо четене изменение 42) 

Обосновка

Les activités de pays sans littoral et de pays exploitant des navires dans les eaux d'un État 
membre peuvent avoir un impact significatif sur l'état écologique de ces eaux sous la forme 
d'une pollution venant de la terre ou du navire. La directive dispose que les États membres 
doivent, «lorsque cela est réalisable et opportun», utiliser les structures institutionnelles en 
place pour coordonner leurs efforts.

Изменение 17
Член 8, параграф 2 а (нов)

2а. Държавите-членки изготвят за 
всеки морски регион предвидената в 
параграф 1 оценка и се стараят, като 
координират действията съгласно 
членове 5 и 6, да гарантират:
а) последователност в методите за 
оценяване на държавите-членки от 
един и същ регион; 
б) отчитане на трансграничните 
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въздействия и характеристики;
в) отчитане на гледните точки на 
държавите-членки от един и същ 
морски регион;

(ЕП първо четене изменение 51) 

Изменение 18
Член 9, параграф 1, алинея 1

1. Като се опират на първоначалната 
оценка, направена съгласно член 8, 
параграф 1, държавите-членки 
определят, за всеки морски регион или 
подрегион, набор от характеристики за 
добро състояние на околната среда на 
базата на типовите качествени 
дескриптори, изброени в приложение І, 
както и на критериите и 
методологичните стандарти, 
посочени в параграф 3 от настоящия 
член.

1. Като се опират на първоначалната 
оценка, направена съгласно член 8, 
параграф 1, държавите-членки 
определят, за всеки морски регион или 
подрегион, набор от характеристики за 
добро състояние на околната среда на 
базата на типовите качествени 
дескриптори и характеристиките, 
видовете натиск и въздействията,
изброени в приложения І и III.

(ЕП първо четене изменение 53) 

Изменение 19
Член 9, параграф 3

3. Критериите и методологичните 
стандарти за определяне на доброто 
състояние на околната среда, които 
са разработени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива като я 
допълват, се приемат въз основа на 
приложения І и ІІІ, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3 до...*, 
по начин, така че да се гарантира 
последователност и за да могат да се 
правят сравнения между морските 
райони и подрегиони по отношение на 
степента, в която е постигнато 
добро състояние на околната среда. 

заличава се
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Преди да предложи такива критерии 
и стандарти, Комисията се 
консултира с всички заинтересовани 
страни, включително с регионалните 
морски конвенции.
______________
*2 години след влизане в сила на 
настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 54) 

Изменение 20
Член 10, параграф 1

1. Въз основа на първоначалната оценка, 
извършена съгласно член 8, параграф 1, 
държавите-членки определят, по 
отношение на всеки морски регион или 
подрегион, подробен набор от 
екологични цели и свързани с тях 
индикатори, които да насочват 
развитието към постигане на добро 
състояние на околната среда в 
морската среда, като се има предвид 
примерният списък от характеристики, 
посочен в приложение ІV.

1. Въз основа на първоначалната оценка, 
извършена съгласно член 8, параграф 1, 
държавите-членки определят 
съвместно, по отношение на всеки от 
съответните морски региони,
подробен набор от екологични цели за 
постигане не по-късно от 2017 г. на 
добро състояние на околната среда и 
свързани с тях индикатори, като се има 
предвид непълният списък от 
характеристики, посочен в приложение 
ІV.

При разработването на тези цели и 
индикатори държавите-членки вземат 
предвид продължаващото прилагане на 
съответните действащи екологични 
цели по отношение на същите води, 
определени на национално, общностно 
или международно ниво, като 
гарантират, че тези цели са взаимно 
съвместими.

При разработването на тези цели по 
отношение на околната среда и 
индикатори държавите-членки вземат 
предвид продължаващото прилагане на 
съответните действащи екологични 
цели по отношение на същите води, 
определени на национално, общностно 
или международно ниво, като 
гарантират, че се отчитат също така
сериозните трансгранични 
въздействия и трансграничните 
характеристики. 

(ЕП първо четене изменение 55) 

Обосновка

Cet amendement correspond au concept de l'établissement d'une stratégie pour le milieu 
marin unique par région ou sous-région, introduit par le Parlement européen en première 
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lecture. Il vise à garantir l'adoption d'un seul ensemble d'objectifs environnementaux et 
d'indicateurs pour chaque région ou sous-région marine. Plus encore que l'environnement 
terrestre, le milieu marin doit faire l'objet d'une politique tenant compte des impacts et des 
éléments transfrontaliers.

Изменение 21
Член 11, параграф 1 а (нов)

1а.  В съответствие с условията, 
определени в параграф 1, държавите-
членки разработват програма за 
наблюдение за всеки морски регион 
или подрегион и, с оглед на 
координирането на действията, 
следва да положат необходимите 
усилия и да гарантират:
а) последователност в методите за 
наблюдение, прилагани от 
държавите-членки, като тези 
методи се основават на ясно 
определени общи цели;

б) отчитане на сериозните 
трансгранични въздействия и 
трансграничните характеристики;

(ЕП първо четене изменение 57) 

Обосновка

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la cohérence des contrôles menés dans le 
cadre des programmes.  Son but est d’assurer que les impacts importants et éléments 
caractéristiques de transfrontaliers soient pris en compte durant la phase de surveillance.

Изменение 22
Член 12

Нотификации и съобщение на 
Комисията

Нотификации и оценки на Комисията

Въз основа на всички нотификации 
съгласно член 9, параграф 2, член 10, 
параграф 2 и член 11, параграф 2 за 
всеки морски регион или подрегион, 
Комисията дава мнение на всяка 
държава-членка дали нотифицираните 

Въз основа на всички нотификации 
съгласно член 9, параграф 2, член 10, 
параграф 2 и член 11, параграф 2 за 
всеки морски регион или подрегион, 
Комисията дава мнение на всяка 
държава-членка дали нотифицираните 
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елементи съставляват подходяща рамка 
за удовлетворяване на изискванията на 
настоящата директива.

елементи съставляват подходяща рамка
за удовлетворяване на изискванията на 
настоящата директива.

При формулирането на своето мнение
Комисията се съобразява със 
съгласуваността на рамковите действия 
в различните морски региони или 
подрегиони и на територията на 
Общността и може да поиска 
съответната държава-членка да 
предостави всякаква допълнителна 
информация, която е налична и
необходима.

При тези оценки Комисията се 
съобразява със съгласуваността на 
рамковите действия в различните 
морски региони или подрегиони и на 
територията на Общността и може да 
поиска съответната държава-членка да 
предостави всякаква допълнителна 
информация, която е необходима.

До шест месеца след като е уведомена 
за програмите за наблюдение, 
разработени в съответствие с член 
11, Комисията може изцяло или 
частично да отхвърли рамката, 
представена от държава-членка, ако 
сметне, че не е в съответствие с 
настоящата директива. Комисията 
следва да обоснове всяко свое решение 
за отхвърляне.

Обосновка

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Изменение 23
Член 13, параграф 1 а (нов)

1а. Програмите с мерки на 
държавите-членки включват и мерки 
за защита на пространството. Тези 
мерки предвиждат, без да се 
изчерпват с това, използването на 
специални защитени зони, по смисъла 
на Директива 92/43/ЕИО, 
използването на специални защитени 
зони по смисъла на Директива 
79/409/ЕИО и защитени морски 
територии, предвидени в решение 
VII/5 на конференцията на страните 
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по Конвенцията за биологично 
разнообразие, както и мерки, 
произтичащи от всяко друго 
международно или регионално  
споразумение, сключено от 
Общността.
Държавите-членки гарантират, че 
тези зони допринасят за изграждане 
на еднородна и представителна 
мрежа от защитени морски зони не 
по-късно от 2012 г. Тази мрежа 
включва зони, достатъчно големи, за 
да са изцяло защитени от всякакви 
добивни дейности, така че бъдат 
опазени по-специално местата за 
снасяне на яйца и отглеждане на 
малките и да е възможно 
поддържането и възстановяването 
на целостта, структурата и 
функционирането на екосистемите.

(ЕП първо четене изменение 62) 

Изменение 24
Член 14

Изключения Изключения

1. Държава-членка може да определи 
конкретни зони в своите морски води, 
в които, поради някоя от причините, 
изброени в букви а) до г), екологичните 
цели не могат да бъдат постигнати чрез 
мерките, предприети от тази държава-
членка, или, поради причини, посочени 
в буква д), не могат да бъдат 
постигнати в рамките на 
съответния график:

1.  Когато държава-членка, която е 
изготвила програма с мерки в 
съответствие с член 13, определя
случай, в който, поради някоя от 
следните причини, екологичните цели 
и доброто състояние на околната 
среда не могат да бъдат постигнати чрез 
мерките, предприети от тази държава-
членка, то тя определя ясно този 
случай в своята програма с мерки и 
предоставя на Комисията 
необходимите обяснения в подкрепа 
на своята гледна точка:

а) екологичната цел не е съществена 
за тази държава-членка поради 
характеристиката, според която 
конкретният случай не засяга тази 
държава-членка;
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б) приемането на съответната(ите) 
мярка(мерки) не е от 
изключителната компетенция на 
тази държава-членка, в 
съответствие със 
законодателството на Общността;
в) приемането на съответната(ите) 
мярка(мерки) не е от 
изключителната компетенция на 
тази държава-членка, в 
съответствие с международното 
законодателство;

а) действие или бездействие, за които 
съответната държава-членка не носи 
отговорност;

г) действие или бездействие на трета 
страна, на Европейската общност 
или на друга международна 
организация, за които съответната 
държава-членка не носи отговорност;

б) естествени причини; д) естествени причини;

в) непреодолима сила; да) непреодолима сила

дб) промяна на климата
г) изменения в характеристиките на 
морските води, предизвикани от 
действия, предприети поради причини 
от висш обществен интерес, които 
превишават по значимост 
отрицателното въздействие върху 
околната среда, в това число 
трансгранични въздействия;

дв) изменения във физичните 
характеристики на морските води, 
предизвикани от действия, предприети 
поради причини от неотложен и 
приоритетен обществен интерес.

д) природните условия не позволяват 
своевременно подобряване на 
състоянието на съответните морски 
води.

Съответната държава-членка описва 
точно такива зони в своята програма 
с мерки и предоставя на Комисията 
аргументи в подкрепа на своята 
позиция. При определяне на 
конкретните зони, държавата-членка 
отчита последиците за държавите-
членки в съответния регион или 
подрегион.
Съответната държава–членка, обаче, 
предприема подходящи ad hoc мерки с 
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цел да продължи дейностите за 
постигане на екологичните цели, да 
избегне по-нататъшното влошаване 
на състоянието на засегнатите 
морски води поради причините, 
изброени в букви б), в) или г), и да 
смекчи отрицателното въздействие 
на нивото на съответния морски 
регион или подрегион или в морските 
води на други държави-членки.
2. В случаите, които попадат в 
обхвата на буква г) на параграф 1, 
държавите-членки гарантират, че 
измененията не препятстват трайно 
и не излагат на риск постигането на 
добро състояние на околната среда на 
нивото на съответния морски регион 
или подрегион или в морските води на 
други държави-членки.

2. Всяка държава-членка, която се 
позовава на причина, посочена в 
параграф 1, буква б), в), г), д), да) или 
дб), включва в своята програма с 
мерки подходящи мерки ad hoc, 
съвместими с законодателството на 
Общността и с международното 
законодателство, така че да се сведе 
до минимум амплитудата между 
реалното състояние на съответния 
морски регион и доброто състояние 
на околната среда в него, което би 
трябвало да се постигне.

3. Мерките ad hoc, посочени в 
третата алинея на параграф 1, се 
интегрират доколкото е практически 
възможно, в програмите с мерки.

3. Всяка държава-членка, която се 
позовава на причината, посочена в 
параграф 1, буква дв), гарантира, че 
промяната не изключва и не заплашва 
окончателното постигане на добро 
състояние на околната среда в 
съответния морски регион.
3а. Когато държава-членка се 
позовава на причината, посочена в 
параграф 1, буква б) и Комисията 
намира въпросната причина за 
основателна, то Комисията 
предприема незабавно всички 
необходими мерки в рамките на 
своите правомощия, за да гарантира 
осъществяването на въпросната 
екологична цел.

(ЕП първо четене изменение 66) 

Изменение 25
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Член 16

Нотификации и съобщение на 
Комисията

Нотификации и оценки на Комисията

Въз основа на нотификациите относно 
програмите с мерки, направени съгласно 
член 13, параграф 6, Комисията дава 
становище на всяка държава-членка 
дали посочената програма съставлява 
подходяща рамка за постигане на добро 
състояние на околната среда, според 
определението в член 9, параграф 1.

Въз основа на нотификациите относно 
програмите с мерки, направени съгласно 
член 13, параграф 6, Комисията дава 
становище на всяка държава-членка 
дали посочената програма съставлява 
подходяща рамка за постигане на добро 
състояние на околната среда, според
изискванията на настоящата 
директива.

При формулирането на своето 
становище Комисията се съобразява 
със съгласуваността на програмите с 
мерки в рамките на Общността и може 
да поиска съответната държава-членка 
да предостави всякаква допълнителна 
информация, която е налична и
необходима.

При извършването на тези оценки
Комисията се съобразява със 
съгласуваността на програмите с мерки 
в рамките на Общността и може да 
поиска съответната държава-членка да
предостави всякаква допълнителна 
информация, която е необходима.

До шест месеца след като е уведомена 
за програмите с мерки, Комисията 
може изцяло или отчасти да 
отхвърли програма, ако сметне, че не 
е в съответствие с настоящата 
директива. Комисията следва да 
обоснове всяко свое решение за 
отхвърляне.

Обосновка

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Изменение 26
Член 20, параграф 1, алинея 1

1. Комисията публикува първия доклад 
за оценка на изпълнението на 
настоящата директива в срок до две 
години след получаване на всички 
програми с мерки, но не по-късно от 

1. Комисията публикува първия доклад 
за оценка на изпълнението на 
настоящата директива в срок до две 
години след получаване на всички 
програми с мерки, но не по-късно от 



PE 392.093v02-00 26/34 PR\681771BG.doc

BG

2021 г. 2017 г.

(ЕП първо четене изменение 69) 

Изменение 27
Член 20, параграф 1 а (нов)

1а. Не по-късно от …* Комисията 
публикува доклад, в който подчертава 
наличието на конфликти или 
допълняемост между възможното 
подобряване на настоящата 
директива и съществуващите 
задължения, ангажименти и 
инициативи на държавите членки 
или на Общността на общностно или 
на международно равнище в областта 
на защитата на околната среда в 
европейските морски води.
Този доклад е представен на 
Европейския парламент и на Съвета. 
___________
* 4 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 70) 

Обосновка

Cet amendement doit assurer que tout conflit entre l`amélioration des politiques 
Communautaires existantes, telle que la Politique Commune de la Pêche et la politique de 
conservation de la nature, soient identifiées et adressées, et toute complémentarité soit 
accrue.

Изменение 28
Член 20, параграф 2 а (нов)

2а. В срок от …* Комисията 
представя доклад относно 
състоянието на морската среда в 
арктическите води от значение за 
Общността, и , при необходимост, 
предлага на Европейския парламент и 
на Съвета мерки за защита на тези 
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води, за да стане районът на 
Арктика, по подобие на Антарктида, 
защитена зона, и да бъде обявена за 
естествен резерват, посветен на 
мира и науката.
Държавите-членки, които имат 
европейски морски води в района на 
Арктика, предоставят на 
Арктическия съвет заключенията от 
първоначалната оценка относно тези 
води.
_____________
* 2 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 71) 

Обосновка

L'Arctique est un écosystème unique. Les risques découlant de l'exploitation actuelle et future 
de la région doivent être soigneusement examinés, notamment à la lumière des effets du 
changement climatique qui transforme une partie grandissante de la région, qui est une 
banquise, en mer.

Изменение 29
Член 21

Комисията преразглежда настоящата 
директива до …* и, ако това се налага, 
предлага необходимите промени.

____________
* 15 години след датата на влизането в 
сила на настоящата директива.

1. Комисията преразглежда настоящата 
директива до …* и, ако това се налага, 
предлага на Европейския парламент и 
на Съвета необходимите промени за:
______________
* 10 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.
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а) улесняване на постигането на 
добро състояние на околната среда в 
европейските морски води, ако такова 
не е постигнато до 2017 г.;

б) улесняване на запазването на добро 
състояние на околната среда в 
европейските морски води, ако такова 
е постигнато до 2017 г.

2. Комисията отчита, по-специално, 
първия доклад за оценка, изготвен в 
съответствие с член 20, параграф 1.

(ЕП първо четене изменение 73) 

Изменение 30
Член 21 а нов

Член 21 а
Финансиране от страна на 

Общността
1. Тъй като разработването на 
стратегия за морската среда има 
приоритетен характер, 
изпълнението на настоящата 
директива се подкрепя от финансови 
инструменти на Общността от 2007 
г.
2. Изготвените от държавите-членки 
програми са съфинансирани от 
Европейския съюз в съответствие със 
съществуващите финансови 
инструменти.

(ЕП първо четене изменение 74) 

Изменение 31
Член 23 а (нов)

Член 23 а
Води, които са извън европейските 

морски води
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Европейският парламент и Съветът 
или Съветът при необходимост 
предприемат мерки на равнище на 
Общността с оглед на подобряване на 
екологичното състояние на водите, 
които са извън европейските морски 
води, когато такова подобряване е 
възможно чрез контролиране на 
действията от компетенцията на 
Общността или на държавите-
членки.
Тези мерки се предприемат въз основа 
на предложения, представени от 
Комисията, преди да са изтекли …* в 
съответствие с процедурите, 
определени от Договора.
_________________
* 4 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 78) 

Изменение 32
Член 24, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки въвеждат 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива най-
късно до …* Те незабавно предоставят 
на Комисията текстовете на тези 
разпоредби.
______________

* 3 години след датата на влизане в сила 
на настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до....  
Те незабавно предоставят на Комисията 
текстовете на тези разпоредби.
______________

* 2 години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

(ЕП първо четене изменение 79) 

Изменение 33
Приложение I

Общи качествени дескриптори, 
които трябва да бъдат взети предвид 
при определяне на добро състояние на 

Условия, посочени в член 3 и член 9
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околната среда
(посочени в член 3р параграф 5, член 9, 

параграфи 1 и 3 и член 22)
1) Всички елементи на морските 
хранителни мрежи се проявяват, 
доколкото са познати, при нормално 
изобилие и разнообразие.

а) въз основа на информация относно  
тенденциите, биологичното 
разнообразие на даден морски регион 
се запазва (когато тенденциите са 
стабилни) и се възстановява ( когато 
са отбелязани тенденции към 
понижение), включително за 
екосистемите, местообитанията и 
видовете, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите, поради 
някои екологични характеристики, 
спрямо въздействието на човешките 
дейности: уязвимост, 
чувствителност, бавен растеж, слаба 
плодовитост, продължителност на 
живота, обитаване в периферията на 
района на разпространение, слаб 
генетичен приток и генетично 
различни подпопулации;

2) Чуждите видове, въведени с 
човешки дейности, са на нива, които 
не предизвикват неблагоприятни 
промени в екосистемата.

б) популациите на всички живи 
морски ресурси са възстановени и се 
поддържат на нива, гарантиращи 
дългосрочно изобилие на видовете и 
изцяло запазване на репродуктивния 
им потенциал, а разпределението на 
наличната популация по възраст и 
размери свидетелства за нейното 
добро здраве;

3) Популациите на всички риби и 
ракообразни, които са обект на 
промишлен риболов, са в безопасните 
биологични граници.

в) разпределението и изобилието на 
видовете, които не са обекти на 
пряка експлоатация, не следва да 
бъдат (съществено) засегнати от 
човешката дейност;

Предизвиканата от човека 
еутрофикация, и по-специално 
неблагоприятните последствия от 
нея, са сведени до минимум.

г) неблагоприятното въздействие на 
риболова върху морската среда е 
намалено, включително и 
въздействието върху морското дъно и 
случайния улов на нецелеви видове и 
на млади екземпляри;

5) Видовете и местообитанията 
показват разпределение, изобилие и 
качество, които съответстват на 
преобладаващите физиографски, 

д) нивата на популация на дребните 
риби, стоящи най-ниско в 
хранителната верига, са устойчиви, 
като се отчита по-специално 



PR\681771BG.doc 31/34 PE 392.093v02-00

BG

географски и климатични условия.
Биологичното разнообразие се 
поддържа.

значението им за хищните риби, 
зависещи от тях, включително и 
рибите с търговска стойност,и за 
устойчивото запазване на 
екосистемите и техните основни 
ресурси;

6) Целостта на морското дъно е 
такава, че функциите на 
екосистемите са запазени.

е) процентът на концентрацията на 
екотоксични вещества, произведени 
от човека, включително синтетични 
вещества и химични продукти, които 
смущават хормоналните функции, се 
доближава до нулата и не може да 
навреди пряко или косвено на 
околната среда или на човешкото 
здраве;

7) Трайните изменения на 
хидрографските условия не оказват 
неблагоприятно влияние върху 
морските екосистеми.

ж) процентът на концентрация на 
естествено произведени екотоксични 
вещества е близък до нормалното 
ниво за екосистемата;

8) Концентрациите на 
замърсителите са на нива, които не 
водят до ефект на замърсяване.

з) въздействието на органичните 
замърсители и на веществата за 
повишаване на плодородието, идващи 
от крайбрежието или вътрешната 
част на страната, от 
аквакултурата, от отпадните води и 
от други оттичания, е по-ниско от 
нивото, което може да засегне 
околната среда или човешкото здраве, 
или законосъобразните начини за 
използването на морето и бреговете;

9) Замърсителите в рибата и в други 
морски хранителни продукти за 
консумация от хората не надхвърлят 
нивата, установени от 
законодателството на Общността 
или от други приложими стандарти.

и) еутрофикацията, която се дължи 
например на емисиите на хранителни 
вещества, като фосфор и азот, е 
сведена до ниво, на което не може да 
оказва нежелано въздействие като 
загуба на биологичното разнообразие, 
влошаването на условията в 
екосистемите, нашествие на отровни 
водорасли и намаляване на кислорода 
в дънните води;

10) Отличителните качества и 
количествата на отпадъци в 
морските води не нанасят вреда на 
морската среда.

й) въздействията върху морските и 
крайбрежните екосистеми, 
включително местообитанието и 
видовете, които са резултат от 
изследването и експлоатацията на 
морското дъно, са сведени до 
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минимум и нямат отрицателно 
въздействие върху структурната и 
екологичната цялост на бентосните 
и свързаните с тях екосистеми;

11) Въвеждането на енергия, в това 
число и подводен шум, не оказва 
неблагоприятно влияние върху 
морската среда.

к) количеството на отпадъците в 
морската и крайбрежната околна 
среда е сведено до равнище, което 
гарантира, че те не застрашават 
морските видове и местообитания, 
човешкото здраве и сигурността и 
икономиката на крайбрежните 
общности;

За определянето на 
характеристиките на добро 
състояние на околната среда в даден 
морски регион или подрегион съгласно 
член 9, параграф 1 от настоящата 
директива, държавите-членки вземат 
под внимание всеки един от общите 
качествени дескриптори, изброени в 
настоящото приложение, за да 
идентифицират онези дескриптори, 
които трябва да се използват за 
определяне на добро състояние на 
околната среда на съответния 
морски регион или подрегион. Когато 
държава-членка сметне, че не е 
подходящо да се използва един или 
повече от тези дескриптори, тя 
представя пред Комисията своите 
аргументи в рамките на 
нотификацията, съгласно член 9, 
параграф 2 от настоящата 
директива.

л) регламентираните оперативни 
разливи от платформи и 
нефтопроводи и използването на 
глинесто-промивни смеси при 
сондиране не представляват сериозна 
опасност за морската среда, а 
случайните разливи на вещества от 
петролни и газови съоръжения са 
сведени до минимум;

м) всички оперативни разливи и 
разливите при морски транспорт са 
регулирани от международното 
законодателство, регионалните 
конвенции в морската област или 
законодателството на Общността и 
се подчиняват на съответните 
разпоредби, а опасността от 
инциденти е сведена до минимум;
н) редовните разливи на петрол от 
платформи и петролопроводи и 
използването на вредни глинесто-
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промивни смеси при сондиране, както 
и случайни разливи на тези вещества, 
са сведени до минимум;
о) вредните оперативни разливи и 
разливите при морски трафик са 
премахнати, а опасността от 
инциденти, които биха могли да 
доведат до вредни разливи, е сведена 
до минимум;
п) умишлено внасяне на екзотични 
видове в морската и крайбрежна 
околна среда е забранено, случайното 
внасяне е сведено до минимум, а 
баластните води са премахнати като 
възможен източник на внасяне.
Забранява се използването на нови 
видове в аквакултурата (включително 
екзотични и генетично 
модифицирани видове) без 
предварителна оценка на 
последиците;
р) отражението върху морските и 
крайбрежни видове и местообитания 
на строителни дейности, 
осъществявани от човека, са сведени 
до минимум и не влияят отрицателно 
на структурната и екологичната 
цялост на бентосните и свързаните с 
тях екосистеми нито на 
способността на морските видове и 
местообитания да приспособяват 
своя район на разпределение към 
промяната на климата;
с) шумовото замърсяване, идващо 
например от морския трафик и 
подводните акустични устройства, е 
сведено до минимум с цел избягване на 
отрицателното въздействие върху 
морския живот, човешкото здраве 
или законосъобразното използване на 
морето и бреговете;
т) забранява се системен/умишлен 
разлив на всякакъв вид течност или 
газ във водния стълб, освен ако е 
дадено разрешение при спазване на  
международното законодателство и 
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е извършена предварителна оценка на 
последиците за околната среда в 
съответствие с Директива 
85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 
г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда* и със съответните 
международни конвенции;
у) забранява се системен/умишлен 
разлив на всякакъв вид течност или 
газ в морското дъно или подпочвения 
слой, освен ако е дадено разрешение 
при спазване на  международното 
законодателсво и е извършена 
предварителна оценка на 
последиците за околната среда в 
съответствие с Директива 
85/337/ЕИО и със съответните 
международни конвенции;
ф) във всеки регион съотношението 
на морски зони, защитени от 
потенциално неблагоприятни 
човешки дейности, както и 
разнообразието на екосистемите, 
съставляващи тези територии, са 
достатъчни, за да допринасят по 
ефективен начин за изграждане на 
регионална и глобална мрежа от 
защитени морски територии;
_____________
ОВ L 175 от 05.07.1985 г., стр. 40.
Директива, последно изменена с 
Директива 2003/35/ЕО.

(ЕП първо четене изменения 80, 81, 82, 91, 92)
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