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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální 
politiky (rámcová směrnice o mořské strategii)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (9388/2007 – C6-0000/2007),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2005)0505)2,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 10

(10) Každý členský stát by tedy měl 
vypracovat strategii pro své mořské vody, 
která je specifická pro jeho vlastní vody, 
avšak odráží celkové souvislosti příslušné 
mořské oblasti nebo podoblasti. Vrcholem 
strategií pro mořské prostředí by mělo být 
provádění programů opatření určených k 
dosažení nebo zachování dobrého stavu 
prostředí. Od členských států by však 
nemělo být vyžadováno, aby podnikaly 
zvláštní kroky, pokud mořské prostředí 
není významně ohroženo nebo pokud by 
náklady byly neúměrné riziku, jemuž je 

(10) Proto je vhodné, aby členské státy, 
které sdílejí mořský region, zajistily
vytvoření jednotné společné mořské 
strategie pro každý region nebo subregion 
ve vztahu k vodám spadajícím pod jejich 
svrchovanost či jurisdikci. Každý členský 
stát by tedy měl vypracovat mořskou 
strategii pro své evropské vody, která je 
specifická pro jeho vlastní vody, avšak 
odráží celkové souvislosti dotčeného 
mořského regionu. Vrcholem strategií pro 
mořské prostředí by mělo být provádění 
programů opatření určených k dosažení 

  
1 Texty přijaté dne 14. 11. 2006, P6_TA(2006)482.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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mořské prostředí vystaveno za 
předpokladu, že je rozhodnutí nepřijímat 
opatření řádně odůvodněno.

dobrého stavu prostředí.

(pozměňovací návrh 9 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu 14 předloženému zpravodajkou, 
který zdůrazňuje skutečnost, že členské státy musí zajistit vytvoření jednotné společné mořské 
strategie pro každý region nebo subregion.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 34

(34) Komise by měla předložit první 
hodnotící zprávu o provádění této směrnice 
do dvou let od obdržení všech programů 
opatření, v každém případě však nejpozději 
do roku 2021. Následné zprávy Komise by 
poté měly být zveřejňovány jednou za šest 
let.

(34) Je vhodné, aby Komise předložila
první hodnotící zprávu o provádění 
směrnice do dvou let od obdržení všech 
programů opatření, v každém případě však 
nejpozději do roku 2017. Následné zprávy 
Komise by poté měly být zveřejňovány 
jednou za šest let.

(pozměňovací návrh 20 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 37

(37) Společná rybářská politika by měla 
zohlednit dopady rybolovu na životní 
prostředí a cíle této směrnice.

(37) Budoucí reforma společné rybářské 
politiky by měla zohlednit dopady 
rybolovu na životní prostředí a cíle této 
směrnice.

(pozměňovací návrh 22 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 4
Článek 1

1. Tato směrnice stanoví rámec pro 
ochranu a zachování mořského prostředí, 
předcházení zhoršování jeho stavu, a je-li 
to možné, obnovu tohoto prostředí v 
oblastech postižených nepříznivými vlivy.

1. Tato směrnice stanoví rámec, v němž 
členské státy dosáhnou nejpozději do roku 
2017 dobrého stavu mořského prostředí a 
přijmou opatření:
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Za tímto účelem jsou strategie pro mořské 
prostředí vypracovávány a prováděny s 
cílem dosažení nebo zachování dobrého 
stavu mořského prostředí nejpozději do 
roku 2021.

a) na ochranu a zachování mořského 
prostředí a vytvoření podmínek pro jeho 
ozdravení, popřípadě obnovení funkce, 
procesů a struktury biologické 
rozmanitosti moří a mořských 
ekosystémů;
b) proti znečišťování mořského prostředí 
a na postupné odstranění znečištění tak, 
aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění 
nebo ohrožení biologické rozmanitosti 
moří, mořských ekosystémů, lidského 
zdraví nebo oprávněného využívání moře;
c) k omezení využívání mořských služeb a 
produktů a jiných činností v mořském 
prostředí na udržitelnou úroveň, aby 
těchto služeb, zboží a činností mohly 
využívat i budoucí generace a aby nebyla 
porušena schopnost mořských ekosystémů 
reagovat na přírodní a člověkem 
způsobené změny.

2. Strategie pro mořské prostředí by měly 
uplatňovat ekosystémový přístup k řízení 
lidské činnosti a současně umožňovat 
udržitelné využívání zboží a služeb 
v mořské oblasti.
3. Tato směrnice přispívá k soudržnosti 
různých politik, dohod a legislativních 
opatření, které se dotýkají mořského 
prostředí, a jejím cílem je začlenit do nich 
environmentální otázky.

(pozměňovací návrh 85 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 odst. 1

1) „mořskými vodami“ vody, mořské dno a 
podzemí na straně směřující k moři od 
základní linie, od níž se měří šíře 
teritoriálních vod, až po nejvzdálenější 
hranici oblasti, ve které členský stát má 
nebo vykonává jurisdikci v souladu s 
UNCLOS, s výjimkou vod přilehlých 
k zemím a územím uvedeným v příloze II 
Smlouvy a k francouzským zámořským 

1) „evropskými mořskými vodami“:
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departementům a společenstvím. Mořské 
vody na straně směřující k moři od 
základní linie, na které se vztahuje 
směrnice 2000/60/ES, jsou zahrnuty 
pouze pokud jde o důležité prvky ochrany 
mořského prostředí, které jsou mimo 
oblast působnosti směrnice 2000/60/ES;

– veškeré evropské vody na straně 
směřující k moři od základní linie, od níž 
se měří rozsah teritoriálních vod, až po 
nejvzdálenější část oblasti pod 
svrchovaností nebo jurisdikcí členských 
států včetně dna a podloží všech těchto 
vod; a
– veškeré přílivové vody uvnitř členských 
států nebo k nim přiléhající, od kterých se 
měří vzdálenost teritoriálních vod (vody 
na straně základní linie, to znamená 
směrem k pobřeží), a jakákoli pevnina 
nebo mořské dno pokryté nepřerušovaně 
či přerušovaně těmito vodami;

(pozměňovací návrh 27 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 4

4) „stavem prostředí“ celkový stav 
prostředí v mořských vodách s ohledem na 
strukturu, funkci a procesy mořských 
ekosystémů, které je tvoří, spolu 
s přirozenými fyziografickými, 
zeměpisnými a klimatickými činiteli, jakož 
i fyzikálními a chemickými podmínkami 
včetně těch, které vyplývají z lidských 
činností v dotčené oblasti;

4) „stavem prostředí“ celkový stav 
prostředí v příslušných mořských vodách 
s ohledem na:

a) strukturu, funkci a procesy mořských 
ekosystémů, které je tvoří;

b) složky, podmínky a faktory, ať už 
akustické, biologické, chemické, 
klimatické, zeměpisné, geologické, 
fyzikální či fyziografické, jež vzájemně 
spolupůsobí a určují situaci, produktivitu, 
kvalitu a stav mořského prostředí, 
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vztahující se k písmenu a).
Složky, podmínky a faktory vztahující se 
k písmenu b) zahrnují složky, podmínky 
a faktory vyplývající z lidských činností, 
přičemž nezáleží na tom, jde-li o činnost 
v evropských mořských vodách nebo 
mimo ně;

(pozměňovací návrh 27 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 odst. 5

5) „dobrým stavem prostředí“ stav 
prostředí mořských vod, jenž zajišťuje 
ekologicky rozmanité a dynamické oceány 
a moře, které jsou čisté, zdravé a v rámci 
svých skutečných podmínek výnosné, a je-
li využívání mořského prostředí na 
udržitelné úrovni a zaručuje tak potenciál 
pro využití a činnosti současných i 
budoucích generací, tj.:

5) „dobrým stavem prostředí“ stav 
prostředí, pokud:

a) struktura, funkce a procesy mořských 
ekosystémů, spolu s přirozenými 
fyziografickými, zeměpisnými 
a klimatickými činiteli, umožňují těmto 
ekosystémům náležitě fungovat a uchovat 
si svou odolnost. Jsou chráněny mořské 
druhy a stanoviště, předchází se úbytku 
biologické rozmanitosti v důsledku lidské 
činnosti a funkce jednotlivých 
biologických složek jsou v rovnováze;

a) struktura, funkce a procesy ekosystémů,
které vytvářejí mořské prostředí, umožňují 
těmto ekosystémům, že se dokáží 
obnovovat zcela autonomním způsobem, 
jenž jim je přirozeně dán. Mořské 
ekosystémy si vůči větším změnám 
prostředí udržují svou přirozenou 
pružnost; a

b) hydromorfologické, fyzikální a 
chemické vlastnosti ekosystémů, včetně 
vlastností vznikajících na základě lidské 
činnosti v příslušné oblasti, podporují 
ekosystémy výše uvedeným způsobem. 
Antropogenní vlivy vstupující v podobě 
látek a energie do mořského prostředí 
nemají znečišťující účinky.

b) veškeré lidské činnosti v dotčené oblasti 
i mimo ni jsou řízeny tak, že jejich celkový 
dopad na mořské ekosystémy není v 
rozporu s dobrým stavem prostředí. Lidské 
činnosti v mořském prostředí nepřesahují 
úroveň, jež je udržitelná v odpovídajícím 
zeměpisném měřítku vhodném pro její 
posouzení. Potenciál k využívání a 
činnostem v mořském prostředí je pro 
budoucí generace zachován; a
ba) mořská biologická rozmanitost 
a mořské ekosystémy jsou chráněny, 
předchází se jejich zhoršování, oživení je 
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možné a jejich funkce, procesy a struktura 
jsou v mezích možností obnovovány; a 
bb) znečišťování a zanášení energie 
včetně hluku do mořského prostředí se 
neustále omezuje s cílem snížit jejich 
dopad nebo riziko pro mořskou 
biologickou rozmanitost, mořské 
ekosystémy, lidské zdraví nebo oprávněné 
využívání moře na minimum; a
bc) jsou splněny všechny podmínky 
vyjmenované v příloze I;

Dobrý stav prostředí je určován na úrovni 
mořských oblastí nebo podoblastí podle 
článku 4 na základě obecně použitelných 
kvalitativních deskriptorů uvedených v 
příloze I. Za účelem dosažení dobrého 
stavu prostředí se uplatňuje flexibilní 
řízení založené na ekosystémovém 
přístupu;

(pozměňovací návrh 27 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 9a (nový)

9a. „chráněnými mořskými oblastmi“ 
oblasti, ve kterých jsou omezeny nebo 
zakázány činnosti identifikované jako 
činnosti způsobující významný tlak nebo 
dopad na mořské prostředí. Chráněné 
mořské oblasti vymezí členské státy během 
přípravné fáze mořské strategie a tyto 
oblasti náležejí do systému plánování 
mořských prostor, který je konzistentní na 
úrovni Společenství, na regionální a 
subregionální úrovni, a v souladu 
s mezinárodními závazky platnými pro 
Společenství.

(pozměňovací návrh 27 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 2a (nový)
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2a. Stanovení mořské strategie pro danou 
oblast a její provádění v souladu 
s ustanoveními této směrnice umožní 
dotčeným členským státům dosáhnout v 
každé mořské oblasti dobrého 
environmentálního stavu evropských 
mořských vod uvnitř této oblasti 
nejpozději v roce 2017.
Členské státy definují ve svých evropských 
mořských vodách přiměřené jednotky 
řízení pro každý mořský region nebo 
subregion. Tyto jednotky řízení 
zohledňují, je-li to možné, stávající 
jednotky řízení, sledování a reference, 
a jsou určeny pomocí koordinátů
v příslušné mořské strategii.
Členské státy informují Komisi o jakékoliv 
definované jednotce řízení do data 
uvedeného v čl. 24 odst. 1.

(pozměňovací návrh 31 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 1

1. Každý členský stát vytvoří v každé 
příslušné mořské oblasti nebo podoblasti
strategii pro mořské prostředí pro své 
mořské vody v souladu s akčním plánem 
stanoveným v odst. 2 písm. a) a b).

1. Členské státy dosáhnou dobrého 
environmentálního stavu stanovením a 
uplatňováním mořských strategií.

(pozměňovací návrh 32 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 2 úvodní část

2. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby byla v rámci každé mořské 
oblasti nebo podoblasti koordinována 
opatření vyžadovaná v zájmu dosažení 
cílů této směrnice, zejména jednotlivé 
části strategií pro mořské prostředí 
uvedené v písmenech a) a b), takto:

2. Členské státy s mořským regionem 
zajistí, aby se jednotná, společná mořská 
strategie uplatňovala v každé mořské 
oblasti nebo podoblasti pro vody pod jejich 
svrchovaností nebo jurisdikcí uvnitř 
tohoto regionu. Každý členský stát 
vypracuje pro každou dotčenou mořskou 
oblast mořskou strategii, která se uplatní 
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na jeho evropské mořské vody v souladu s 
následujícím akčním plánem:

(pozměňovací návrh 33 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) příprava: a) příprava:

i) počáteční posouzení současného stavu 
prostředí dotyčných vod a dopadu lidských 
činností na toto prostředí podle článku 8, 
které má být dokončeno do …*;

i) počáteční posouzení současného stavu 
prostředí dotyčných vod a dopadu lidských 
činností na toto prostředí podle článku 8, 
které má být dokončeno do …*;

ii) stanovení dobrého stavu prostředí 
dotyčných vod podle čl. 9 odst. 1, které má 
být provedeno do …*;

ii) stanovení dobrého stavu prostředí 
dotyčných vod podle čl. 9 odst. 1, které má 
být provedeno do …*;

iii) stanovení řady environmentálních cílů a 
souvisejících ukazatelů podle čl. 10 odst. 1 
do …**;

iii) stanovení řady environmentálních cílů a 
souvisejících ukazatelů podle čl. 10 odst. 1 
do …**;

iv) stanovení a provádění programu 
sledování pro průběžné posuzování 
a pravidelnou aktualizaci cílů podle čl. 11 
odst. 1 do …***, pokud příslušné právní 
předpisy Společenství nestanoví jinak;

_______________
* čtyři roky ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.
** pět let ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

*** šest let ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

iv) stanovení a provádění programu 
sledování pro průběžné posuzování 
a pravidelnou aktualizaci cílů podle čl. 11 
odst. 1 do …**, pokud příslušné právní 
předpisy Společenství nestanoví jinak;

_______________
* dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.
** tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

(pozměňovací návrh 34 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 2 písm. b)

b) program opatření: b) program opatření:

i) nejpozději do roku 2016 vypracovat 
program opatření určený k dosažení nebo

i) nejpozději do roku 2012 vypracovat 
program opatření určený k dosažení 



PR\681771CS.doc 13/29 PE 392.093v02-00

CS

zachování dobrého stavu prostředí podle 
čl. 13 odst. 1, 2 a 3;

dobrého stavu prostředí podle čl. 13 odst. 
1, 2 a 3;

ii) nejpozději do roku 2018 začít s 
prováděním programu uvedeného v bodu i) 
podle čl. 13 odst. 7.

ii) nejpozději do roku 2014 začít s 
prováděním programu uvedeného v bodu i) 
podle čl. 13 odst. 7.

(pozměňovací návrh 35 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zavedou odpovídající 
mechanismy, aby zajistily, že se kroky 
uvedené v odstavci 2 s ohledem na články 
8, 9, 10, 11 a 13 rozvíjí a uskutečňují v 
souladu s článkem 6 takovým způsobem, 
který vede k jednotné společné mořské 
strategii v každém regionu a ke společné 
zprávě o jednotlivých částech uvedených v 
těchto článcích.
V každém mořském regionu členský stát 
nebo příslušný orgán předá ve lhůtě tří 
měsíců vypracovanou zprávu Komisi a 
dotyčným členským státům.

(pozměňovací návrh 37 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 15
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Chráněné mořské oblasti

1. Členské státy ve svých strategiích 
stanoví opatření na ochranu prostorů v 
každém regionu a subregionu označených 
jako „chráněné mořské oblasti“.
Jako součást strategie pro regiony a 
subregiony přijmou členské státy, je-li to 
nutné, rovněž opatření ke zřízení 
uzavřených mořských přírodních 
rezervací s cílem chránit a uchovat 
nejohroženější mořské ekosystémy a
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biologickou rozmanitost.
2. Členský stát, který vytváří program 
opatření, do něj zahrne uplatňování 
opatření na ochranu prostoru, včetně, 
avšak nikoliv výhradně, využití zvláštních 
chráněných oblastí podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, využití 
oblastí zvláštní ochrany podle směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků 
a chráněných mořských oblastí podle 
rozhodnutí VII/5 Konference stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti, stejně 
jako opatření odvozených z jakékoli jiné 
mezinárodní či regionální dohody, na níž 
se Společenství podílí.
3. Členské státy zajistí, aby tyto oblasti 
nejpozději do roku 2012 přispívaly ke 
konzistentní a reprezentativní síti 
chráněných mořských oblastí. Tato síť 
zahrnuje oblasti o dostatečné rozloze, 
které jsou plně chráněny před jakýmkoli 
extraktivním využitím, určené zejména 
k ochraně vytíracích, chovných a 
potravních teritorií a k umožnění 
zachování či obnovení integrity, struktury 
a funkčnosti ekosystémů.
4. Členské státy vyhotoví soupis nebo 
soupisy těchto chráněných mořských 
oblastí, které mají být definitivně určeny 
nejpozději ...*.
5. Veřejnost má přístup k informacím 
uvedeným v tomto soupisu nebo 
soupisech.
6. Soupis nebo soupisy chráněných 
mořských oblastí v každém mořském 
regionu nebo subregionu se musí 
přezkoumávat a aktualizovat.
______________
* 3 roky po vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 39 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 odst. 2 první pododstavec



PR\681771CS.doc 15/29 PE 392.093v02-00

CS

2. Pro účely této směrnice vyvíjejí členské 
státy v každé mořské oblasti nebo 
podoblasti veškeré úsilí, s využitím 
příslušných mezinárodních fór včetně 
mechanismů a struktur daných 
regionálními úmluvami pro mořské 
prostředí, ke koordinaci svých činností se 
třetími zeměmi, které mají svrchovanost 
nebo jurisdikci nad vodami v téže mořské 
oblasti nebo podoblasti.

2. Pro účely stanovení a provádění mořské 
strategie vyvíjejí členské státy v každé 
mořské oblasti nebo podoblasti veškeré 
úsilí, s využitím příslušných mezinárodních 
fór včetně mechanismů a struktur daných 
regionálními úmluvami pro mořské 
prostředí, ke koordinaci svých činností se:

a) třetími zeměmi, které mají svrchovanost 
nebo jurisdikci nad mořskými oblastmi
v příslušném mořském regionu;
b) třetími zeměmi, jejichž plavidla jsou 
provozována v příslušném mořském 
regionu; a
c) třetími zeměmi bez přístupu k moři, 
které však mají na svém území bodové či 
rozptýlené zdroje znečištění, které se 
přenáší do příslušného mořského regionu 
prostřednictvím řek či atmosféry.

(pozměňovací návrh 42 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Činnosti zemí bez přístupu k moři a zemí, které provozují plavidla ve vodách členského státu, 
mohou mít významný dopad na environmentální stav těchto vod v důsledku znečištění 
pocházejícího z pevniny či lodí. Směrnice stanoví, že členské státy mají ke vzájemné 
koordinaci využívat stávající institucionální struktury tam, „kde je to praktické a vhodné“.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. Pro každý mořský region vyvinou 
členské státy při přípravě hodnocení, 
jehož se týká odstavec 1, veškeré úsilí k 
tomu, aby koordinací podle článků 5 a 6 
dosáhly toho, že:
a) jejich metody hodnocení jsou mezi 
členskými státy stejného mořského 
regionu konzistentní;
b) jsou zohledněny přeshraniční dopady 
a přeshraniční charakteristiky;
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c) jsou zohledněny názory členských států 
stejného mořského regionu.

(pozměňovací návrh 51 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 18
Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

1. S ohledem na počáteční posouzení 
provedené podle čl. 8 odst. 1 členské státy 
určí pro každou příslušnou mořskou oblast 
nebo podoblast soubor vlastností, jaké 
musí mít mořské vody pro dobrý stav 
prostředí, na základě obecně použitelných 
kvalitativních deskriptorů uvedených 
v příloze I a kritérií a metodických norem 
uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

1. S ohledem na počáteční posouzení 
provedené podle čl. 8 odst. 1 členské státy 
určí pro každou příslušnou mořskou oblast 
nebo podoblast soubor vlastností, jaké 
musí mít mořské vody pro dobrý stav 
prostředí, na základě obecně použitelných 
kvalitativních deskriptorů, charakteristik, 
tlaků a dopadů uvedených v přílohách I a 
III.

(pozměňovací návrh 53 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 19
Čl. 9 odst. 3

3. Kritéria a metodické normy ke 
stanovení dobrého stavu prostředí, které 
jsou určeny ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, tím, že ji 
doplňují, se stanoví na základě příloh I a 
III do …* regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 23 odst. 3 tak, aby byla 
zajištěna jednotnost a umožnilo se 
srovnání mořských oblastí nebo 
podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém 
bylo dobrého stavu prostředí dosaženo. 
Před navržením těchto kritérií a norem 
Komise konzultuje všechny zúčastněné 
strany, včetně regionálních úmluv pro 
mořské prostředí.
______________
* dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

vypouští se

(pozměňovací návrh 54 v prvním čtení EP)
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 10 odst. 1

1. Na základě počátečního posouzení 
provedeného podle čl. 8 odst. 1 členské 
státy stanoví pro každou mořskou oblast 
nebo podoblast komplexní soubor 
environmentálních cílů a souvisejících 
ukazatelů pro své mořské vody, jejichž 
cílem je napomáhat dosažení dobrého
stavu mořského prostředí, a zohlední 
přitom orientační seznam vlastností 
uvedený v příloze IV.

1. Na základě počátečního posouzení 
provedeného podle čl. 8 odst. 1 členské
státy pro každý dotčený mořský region
společně stanoví komplexní soubor 
environmentálních cílů a souvisejících 
ukazatelů pro své mořské vody, jejichž 
cílem je napomáhat dosažení dobrého
environmentálního stavu nejpozději do 
roku 2017, a zohlední přitom neúplný
seznam vlastností uvedený v příloze IV.

Při navrhování těchto cílů a ukazatelů 
členské státy zohlední pokračující 
naplňování příslušných stávajících 
environmentálních cílů stanovených pro 
stejné vody na vnitrostátní úrovni, na 
úrovni Společenství nebo na mezinárodní 
úrovni s cílem zajistit vzájemnou 
slučitelnost těchto cílů.

Při navrhování těchto environmentálních
cílů a ukazatelů členské státy zohlední 
pokračující naplňování příslušných 
stávajících environmentálních cílů 
stanovených pro stejné vody na vnitrostátní 
úrovni, na úrovni Společenství nebo na 
mezinárodní úrovni s cílem zajistit, aby 
byly rovněž zohledněny významné 
přeshraniční dopady a přeshraniční 
charakteristiky.

(pozměňovací návrh 55 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s koncepcí stanovení jednotné mořské strategie pro 
každý mořský region či subregion, kterou v prvním čtení předložil Evropský parlament. Snaží 
se zaručit, aby byl pro každý mořský region či subregion schválen jednotný soubor 
environmentálních cílů a ukazatelů. V případě mořského prostředí je třeba brát v úvahu 
přeshraniční dopady a prvky ještě více než v případě prostředí pevniny.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. U každého mořského regionu nebo 
subregionu vytvoří členské státy program 
sledování v souladu s odstavcem 1 a 
v zájmu koordinace vyvíjejí nezbytnou 
činnost, aby zajistily, že:
a) metody sledování členských států jsou
konzistentní a jsou založeny na 
jednoznačně definovaných společných 
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cílích;

b) jsou zohledněny významné 
přeshraniční dopady a přeshraniční 
charakteristiky.

(pozměňovací návrh 57 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za účel zlepšit koordinaci a konzistentnost kontrol prováděných 
v rámci programů. Jeho cílem je také zajistit, aby byly v průběhu fáze sledování zohledněny 
významné dopady a charakteristické přeshraniční prvky.

Pozměňovací návrh 22
Článek 12

Oznamování a sdělení Komise Oznamování a hodnocení Komise

Na základě všech oznámení učiněných 
podle čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 
odst. 2  sdělí Komise každému členskému 
státu s ohledem na každou mořskou oblast 
nebo podoblast, zda oznámené prvky tvoří 
vhodný rámec pro splnění požadavků této 
směrnice.

Na základě všech oznámení učiněných 
podle čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 
odst. 2  sdělí Komise každému členskému 
státu s ohledem na každou mořskou oblast 
nebo podoblast, zda oznámené prvky tvoří 
vhodný rámec pro splnění požadavků této 
směrnice.

Při vytváření těchto sdělení Komise zváží 
soudržnost rámců uvnitř různých mořských 
oblastí nebo podoblastí a v celém 
Společenství, přičemž může požádat 
dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré 
další dostupné a potřebné informace.

Při těchto hodnoceních Komise zváží 
soudržnost rámců uvnitř různých mořských 
oblastí nebo podoblastí a v celém 
Společenství, přičemž může požádat 
dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré 
další potřebné informace.

Do šesti měsíců po obdržení oznámení 
o programech sledování stanovených 
podle článku 11 může Komise v případě 
jednotlivých členských států rozhodnout 
o zamítnutí rámce nebo jakékoli jeho části
z důvodu, že není v souladu s touto 
směrnicí. Každé rozhodnutí o zamítnutí 
přijaté Komisí bude zdůvodněno.
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Odůvodnění

Komise musí zachovat svou kontrolní úlohu v regionálních mořských strategiích s cílem 
zajistit kvalitu a soulad v provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 13 odst. 1a (nový)

1a. Programy opatření členských států 
zahrnují opatření k ochraně prostoru. 
Tato opatření zahrnují, avšak nesmí být 
omezena na využití zvláštních chráněných
oblastí podle směrnice 92/43/EHS, 
zvláštních chráněných oblastí podle 
směrnice 79/409/EHS a chráněných 
mořských oblastí podle dohody 
v rozhodnutí VII/5 z Konference stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti i 
opatření vycházející z jakýchkoliv jiných 
mezinárodních nebo regionálních dohod, 
kterých se Společenství účastní.

Členské státy zajistí, aby tyto oblasti 
nejpozději do roku 2012 přispívaly 
ke konzistentní a reprezentativní síti 
chráněných mořských oblastí. Tato síť 
zahrnuje oblasti o dostatečné rozloze,
které jsou plně chráněny před jakýmkoli 
extraktivním využitím, určené zejména 
k ochraně mimo jiné vytíracích,
potravních a chovných teritorií a zajištění 
zachování nebo obnovy integrity, 
struktury a fungování ekosystémů.

(pozměňovací návrh 62 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 24
Článek 14

Odchylky Výjimky
1. Členský stát může v rámci svých 
mořských vod určit zvláštní oblast, v níž
z jakéhokoliv z důvodů uvedených v 
písmenech a) až d) nelze dosáhnout 
environmentálních cílů prostřednictvím 

1. Pokud členský stát, jenž vypracoval 
program opatření podle čl. 13, určí případ, 
kdy z jakéhokoliv z následujících důvodů 
nelze dosáhnout environmentálních cílů
a dobrého stavu prostředí prostřednictvím 
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opatření přijatých členským státem nebo 
jich z důvodu uvedeného v písmenu e) 
nelze dosáhnout ve stanovené lhůtě:

opatření přijatých členským státem,
jednoznačně definuje tento případ ve svém 
programu opatření a poskytne Komisi 
vysvětlení potřebná ke zdůvodnění svého 
stanoviska:
a) environmentální cíl není pro tento 
členský stát vzhledem ke kvalitě podstatný, 
s ohledem na ni se jej tento cíl netýká; 
b) podle práva Společenství pravomoc 
přijímat dané či daná opatření nenáleží 
výhradně tomuto členskému státu;
c) podle mezinárodního práva pravomoc 
přijímat dané či daná opatření nenáleží 
výhradně tomuto členskému státu;

a) činnost nebo nečinnost, za niž není 
dotyčný členský stát odpovědný;

d) činnost nebo nečinnost, za niž není 
dotyčný členský stát odpovědný, činnost 
nebo nečinnost třetí země, Evropského 
společenství nebo jiné mezinárodní 
organizace;

b) přirozené příčiny; e) přirozené příčiny;

c) vyšší moc; ea) vyšší moc;

eb) změna klimatu;
d) změny vlastností mořských vod 
způsobené činnostmi z nadřazených
důvodů veřejného zájmu, které převažují 
nad nepříznivým dopadem na životní 
prostředí, včetně jakéhokoliv 
přeshraničního vlivu;

ec) změny nebo úpravy fyzikálních
vlastností mořských vod způsobené 
činnostmi z naléhavých a prioritních 
důvodů veřejného zájmu.

e) přírodní podmínky, které nedovolují 
včasné zlepšení stavu dotyčných mořských 
vod.

Členský stát tuto oblast ve svém programu 
opatření jasně určí a své stanovisko 
Komisi odůvodní. Členské státy při 
určování zvláštních oblastí zváží důsledky 
pro členské státy nacházející se v dotyčné 
mořské oblasti nebo podoblasti.
Dotčený členský stát však přijme vhodná 
opatření ad hoc s cílem pokračovat 
v plnění environmentálních cílů, zabránit 
dalšímu zhoršení stavu mořských vod 
postižených z důvodů uvedených v 
písmenech b), c) nebo d) a zmírnit 
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nepříznivý dopad na úrovni příslušné 
mořské oblasti nebo podoblasti nebo v 
mořských vodách jiných členských států.
2. V situaci uvedené v odst. 1 písm. d) 
členské státy zajistí, aby změny trvale 
nevylučovaly ani neohrožovaly dosažení 
dobrého stavu prostředí na úrovni 
příslušné mořské oblasti nebo podoblasti 
nebo v mořských vodách jiných členských 
států.

2. Každý členský stát, který se odvolává na 
důvod uvedený v odst. 1 písm. b), c), d), e), 
ea) nebo eb),  zahrne do svého programu 
opatření vhodná opatření ad hoc, která
jsou v souladu s právními předpisy 
Společenství a s mezinárodním právem, 
aby se okolnosti bránící dosažení dobrého
stavu prostředí v evropských mořských 
vodách uvnitř dotčeného mořského 
regionu snížily na minimum.

3. Opatření ad hoc podle odst. 1 třetího 
pododstavce jsou podle možností 
začleněny do programů opatření.

3. Každý členský stát, který se odvolává na 
důvod uvedený v odst. 1 písm. ec) zajistí, 
aby změny trvale nevylučovaly ani 
neohrožovaly dosažení dobrého stavu
prostředí v dotčeném mořském regionu.
3a. Odvolává-li se členský stát na důvod 
uvedený v odst. 1 písm. b) a Komise 
schválí platnost tohoto důvodu, přijme 
Komise v rámci svých pravomocí 
neprodleně veškerá opatření potřebná k 
tomu, aby bylo dosaženo zmíněného 
environmentálního cíle.

(pozměňovací návrh 66 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 25
Článek 16

Oznamování a pokyny Komise Oznamování a hodnocení Komise

Na základě oznámení o programech 
opatření učiněných podle čl. 13 odst. 6 
Komise sdělí každému členskému státu, 
zda oznámené programy tvoří vhodný 
rámec pro dosažení dobrého stavu prostředí 
stanoveného podle čl. 9 odst. 1.

Na základě oznámení o programech 
opatření učiněných podle čl. 13 odst. 6 
Komise sdělí každému členskému státu, 
zda oznámené programy tvoří vhodný 
rámec pro dosažení dobrého stavu prostředí 
v souladu s požadavky této směrnice.

Při vytváření těchto pokynů Komise zváží 
soudržnost programů opatření v celém 
Společenství a může požádat dotyčný 
členský stát, aby poskytl veškeré další 
dostupné a potřebné informace.

Při tomto hodnocení Komise zváží 
soudržnost programů opatření v celém 
Společenství a může požádat dotyčný 
členský stát, aby poskytl veškeré další 
potřebné informace.
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Do šesti měsíců po obdržení oznámení 
o programech opatření může Komise 
rozhodnout o zamítnutí programu nebo 
jakékoli jeho části z důvodu, že není 
v souladu s touto směrnicí. Každé 
rozhodnutí o zamítnutí přijaté Komisí 
bude zdůvodněno.

Odůvodnění

Komise musí zachovat svou kontrolní úlohu v regionálních mořských strategiích s cílem 
zajistit kvalitu a soulad v provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 20 odst. 1 první pododstavec

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do dvou let od 
obdržení všech programů opatření, 
v každém případě však nejpozději do roku 
2021.

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do dvou let od 
obdržení všech programů opatření, 
v každém případě však nejpozději do roku 
2017.

(pozměňovací návrh 69 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 27
Čl. 20 odst. 1a (nový)

1a Do ...* Komise zveřejní zprávu 
popisující jakýkoliv rozpor nebo 
komplementaritu mezi případným 
zlepšením této směrnice a povinnostmi, 
závazky a iniciativami členských států 
nebo Komise na úrovni Společenství nebo 
na mezinárodní úrovni, pokud jde 
o ochranu prostředí v evropských 
mořských vodách.
Tato zpráva se předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě.

_________________
* čtyři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.
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(pozměňovací návrh 70 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby jakýkoli rozpor mezi zlepšením existujících politik 
Společenství, jako je společná rybářská politika a politika zachování přírody, byl 
identifikován a určen a aby byla zvýšena komplementarita.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 20 odst. 2a (nový)

2a Do ...* Komise podá zprávu o stavu 
mořského prostředí arktických vod 
důležitých pro Společenství a případně
navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
příslušná opatření k jejich ochraně 
s cílem vytvořit z Arktidy podobně jako 
z Antarktidy chráněnou oblast a vyhlásit ji 
za „přírodní rezervaci věnovanou vědě a 
míru“.

Členské státy, jejichž evropské mořské 
vody se nacházejí v Arktidě, poskytnou 
nálezy prvotního posouzení týkajícího se 
těchto vod Arktické radě.

__________________

* dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

(pozměňovací návrh 71 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Arktida je jedinečným ekosystémem. Musí být pečlivě prověřena rizika vyplývající ze 
současného a budoucího využívání tohoto regionu, zejména s ohledem na klimatické změny, 
které stále větší část regionu tvořeného pobřežním ledovým polem proměňují v moře.

Pozměňovací návrh 29
Článek 21

Komise přezkoumá tuto směrnici do …*
a případně navrhne nutné změny.

1. Komise přezkoumá tuto směrnici do …*
a případně navrhne Evropskému 
parlamentu a Radě nutné změny pro:
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____________
* patnáct let ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

____________
* deset let ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

a) snadnější dosažení dobrého stavu
prostředí evropských mořských vod, 
nebylo-li tohoto stavu dosaženo do roku 
2017;
b) snadnější zachování dobrého stavu 
prostředí evropských mořských vod, bylo-
li tohoto stavu dosaženo do roku 2017.
2. Komise bere v úvahu zejména první 
hodnotící zprávu vypracovanou podle čl. 
20 odst. 1.

(pozměňovací návrh 73 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 30
Článek 21a (nový)

Článek 21a
Financování ze strany Společenství

1. Vzhledem k prioritě, která je přikládána 
vypracování strategie pro mořské 
prostředí, je provádění této směrnice od 
roku 2007 podporováno finančními 
nástroji Společenství.
2. Programy vypracované členskými státy 
Evropská unie spolufinancuje v souladu 
se současnými  finančními nástroji.

(pozměňovací návrh 74 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 31
Článek 23a (nový)

Článek 23a
Vody za evropskými mořskými vodami 

Evropský parlament a Rada, nebo
případně Rada, přijmou opatření 
Společenství ke zlepšení 
environmentálního stavu vod za 
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evropskými mořskými vodami, pokud je 
takové zlepšení prostřednictvím kontroly 
činností vyplývající z pravomocí 
Společenství nebo členských států možné.
Tato opatření se přijímají na základě 
návrhů předložených Komisí do ...*
postupem uvedeným ve smlouvě.
_________________
* čtyři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

(pozměňovací návrh 78 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 32
Čl. 24 odst. 1 první pododstavec

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné k dosažení 
souladu s touto směrnicí do …*. Znění 
těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

______________
* tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné k dosažení 
souladu s touto směrnicí do …*. Znění 
těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

______________
* dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

(pozměňovací návrh 79 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 33
Příloha I

Obecně použitelné kvalitativní 
deskriptory, které je třeba zvážit při 
určování dobrého stavu prostředí 

(uvedené v čl. 3 bodu 5, čl. 9 odst. 1 a 3 
a článku 22)

Podmínky uvedené v článcích 3 a 9

1) Všechny složky mořské potravní sítě se 
v rozsahu, v jakém jsou známy, vyskytují v 
běžném množství a rozmanitosti.

a) podle informací ohledně vývojových 
tendencí se biologická rozmanitost 
mořského regionu zachovává (byly-li 
vývojové tendence stálé) a obnovuje (byly-
li vývojové tendence klesající), což platí i 
pro ekosystémy, stanoviště a druhy, 
přičemž zvláštní pozornost se věnuje těm 
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druhům, jež jsou vůči dopadům lidských 
činností nejzranitelnější, což je dáno 
některými environmentálními znaky, jako 
je křehkost, citlivost, pomalý růst, snížená 
plodnost, dlouhověkost, situace na okraji 
pásma výskytu, slabý genetický příliv, 
nedostatek geneticky odlišných 
společenstev;

2) Nepůvodní druhy uvedené do prostředí 
v důsledku lidské činnosti se vyskytují v 
množství, jež nepříznivým způsobem 
neovlivňuje ekosystémy.

b) populace veškerých živých mořských 
zdrojů byly obnoveny a jsou uchovávány 
na úrovních, kdy jsou schopny zajistit 
dlouhodobé bohatství druhu a zachování 
jeho plné reprodukční kapacity vykazující 
takové rozložení populace podle věku a 
velikosti, které svědčí o zdravé skupině;

3) Úrovně populací všech komerčně 
využívaných ryb a měkkýšů a korýšů jsou 
v rámci bezpečných biologických limitů.

c) rozložení a bohatství druhu, který není 
přímo využíván, nesmí být (podstatně) 
zasažena lidskou činností;

4) Eutrofizace vzniklá lidskou činností je 
co nejnižší, zejména její nepříznivé 
účinky.

d) byly omezeny negativní dopady 
rybolovu na mořské prostředí, včetně 
dopadů na mořské dno, i vedlejší úlovky 
necílových druhů a mladých ryb;

5) Druhy a stanoviště vykazují rozložení, 
množství a kvalitu odpovídající běžným 
fyziografickým, geografickým a 
klimatickým podmínkám. Biologická 
rozmanitost je zachována.

e) úroveň populací u malých „krmných” 
rybek na spodní hranici potravinového 
řetězce je stálá, zejména bereme-li v 
úvahu jejich význam pro predátory na 
nich závislé, včetně ryb, které mají 
obchodní hodnotu, a pro trvalou ochranu 
ekosystémů a jejich základních zdrojů;

6) Celistvost mořského dna je na takové 
úrovni, která zaručuje ochranu funkcí 
ekosystémů.

f) koncentrace ekotoxických látek 
antropického původu (včetně syntetických 
látek a chemikálií, které narušují funkci 
hormonů) jsou téměř nulové a nemohou 
přímo ani nepřímo poškodit životní 
prostředí či lidské zdraví;

7) Trvalá změna hydrografických 
podmínek nemá nepříznivý dopad na 
mořské ekosystémy.

g) koncentrace ekotoxických látek 
přírodního původu jsou blízké přirozeným 
úrovním ekosystému;

8) Koncentrace znečišťujících látek 
nejsou na úrovních, které by vyvolávaly 
znečišťující účinky.

h) dopad organických znečišťujících látek 
a hnojiv z mořského pobřeží či 
z vnitrozemí, z akvakultury či z odpadních
vod z kanalizace a dalších výpustí je pod 
úrovní, která by mohla ovlivnit životní 
prostředí, lidské zdraví či oprávněné 
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využívání moří a pobřeží;
9) Znečišťující látky v rybách a v jiných 
potravinách mořského původu 
nepřekračují úrovně stanovené právními 
předpisy Společenství nebo jinými 
příslušnými normami.

i) eutrofizace způsobená například 
emisemi živin jako fosfor a dusík byla 
minimalizována na úroveň, kdy již 
nezpůsobuje negativní následky, jako jsou 
ztráty biologické rozmanitosti, degradace 
ekosystémů, rozvoj škodlivých řas a 
nedostatek kyslíku ve vodě u dna;

10) Vlastnosti a množství odpadků v moři 
neškodí mořskému prostředí.

j) dopady na mořské a pobřežní 
ekosystémy, včetně stanovišť a druhů, 
vyplývající z průzkumu a využívání 
mořského dna, podloží nebo usazených 
druhů, byly v největší možné míře 
omezeny a nenarušují strukturální 
a environmentální celistvost ekosystémů 
mořského dna a přidružených prostorů;

11) Uvádění energie, včetně hluku pod 
mořskou hladinou, nemá nepříznivé 
účinky na mořské prostředí.

k) množství odpadů v mořském 
a pobřežním prostředí bylo sníženo na 
úroveň, jež neohrožuje mořské druhy a 
stanoviště, lidské zdraví, bezpečnost a  
ekonomiku pobřežních společenství;

Za účelem stanovení vlastností dobrého 
stavu prostředí v mořské oblasti nebo 
podoblasti podle čl. 8 odst. 1 členské státy 
zváží všechny obecně použitelné 
kvalitativní deskriptory uvedené v této 
příloze s cílem určit deskriptory, které se 
použijí pro stanovení dobrého stavu 
prostředí mořské oblasti nebo podoblasti. 
Pokud se členský stát domnívá, že použití 
jednoho nebo více těchto deskriptorů není 
vhodné, poskytne Komisi odůvodnění 
v rámci oznámení podle čl. 8. odst. 2.

l) regulované vypouštění ropy z plošin 
a potrubí z provozních důvodů a využívání 
vrtných kalů nepředstavuje významné 
riziko pro mořské životní prostředí a 
náhodné vypouštění těchto látek ze 
zařízení pro těžbu ropy a plynu na volném 
moři bylo omezeno na minimum;

m) veškeré látky vypouštěné z provozních 
důvodů a látky vypouštěné z přepravních
lodí jsou regulovány mezinárodním 
právem, regionálními úmluvami o mořích 
nebo právními předpisy Společenství a 
riziko nehod bylo sníženo na minimum;
n) pravidelné vypouštění ropy z plošin 
a potrubí a využívání škodlivých vrtných 
kalů bylo ukončeno a náhodné vypouštění 
těchto látek omezeno na minimum;
o) škodlivé vypouštěné provozní látky 
a látky vypouštěné z lodí byly eliminovány 
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a riziko nehod, které by mohly vyústit ve 
vypuštění škodlivých látek, bylo sníženo 
na minimum;
p) záměrné zavádění exotických druhů do 
mořského a pobřežního prostředí je 
zakázáno, náhodné zanášení bylo sníženo
na minimum a voda z lodních výpustí byla 
jako možný zdroj zanesení vyloučena. 
Používání nových druhů (včetně 
exotických a geneticky modifikovaných 
druhů) v akvakultuře je bez předchozího 
posouzení z hlediska dopadu zakázáno;
q) dopady na mořské a pobřežní druhy 
a stanoviště vyplývající z lidské stavební
činnosti byly omezeny na minimum a 
neohrožují strukturální a environmentální 
celistvost ekosystémů mořského dna 
a přidružených prostorů, ani odolnost 
druhů a schopnost mořských a pobřežních 
stanovišť přizpůsobit své pásmo výskytu 
klimatickým změnám;
r) znečištění hlukem například z lodní 
dopravy a podvodních akustických
zařízení bylo omezeno na minimum 
s cílem zabránit negativním dopadům na 
mořský život, lidské zdraví či oprávněné 
využívání moře a pobřeží;
s) systematické / úmyslné vypouštění 
jakékoliv kapaliny nebo plynu do 
mořského proudu je zakázáno a odkládání 
pevných látek do mořského proudu je 
zakázáno, pokud nebylo uděleno povolení 
podle mezinárodního práva a nebylo 
nejprve provedeno posouzení dopadu na 
životní prostředí v souladu se směrnicí 
Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí *
a s příslušnými mezinárodními úmluvami;
t) systematické / úmyslné vypouštění 
jakékoli kapaliny nebo plynu do mořského 
dna / podloží je zakázáno a odkládání 
pevných látek do mořského dna / podloží 
je zakázáno, pokud nebylo uděleno 
povolení podle mezinárodního práva a 
nebylo nejprve provedeno posouzení 
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dopadu na životní prostředí v souladu se 
směrnicí 85/337/EHS a příslušnými 
mezinárodními úmluvami;
u) v každém regionu jsou poměr 
mořských oblastí chráněných před 
potenciálně škodlivými lidskými činnostmi 
a rovněž rozmanitost jej tvořících 
ekosystémů v příslušné oblasti dostatečné
k tomu, aby bylo možné účinně přispívat
k regionální a globální síti chráněných 
mořských oblastí.
_____________
* Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. 
Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
2003/35/ES.

(pozměňovací návrhy 80, 81, 82, 91 a 92 v prvním čtení EP)
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