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Jelmagyarázat

* Konzultációs eljárás 
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához
a Parlamentet alkotó tagok többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlamentet alkotó tagok többsége kivéve az EK-Szerződés 105., 
107., 161. és 300. cikkében és az EU-Szerződés 7. cikkében említett 
esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához
a Parlamentet alkotó tagok többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont elfogadásához

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát.)

Jogszabály módosításai

A Parlament módosításaiban a jelölés vastagított és dőlt betűvel szerepel. A 
vékony dőlt betűs jelölés azon technikai szolgálatoknak szóló jelzés, amelyek 
egy jogszabály olyan elemeivel érintettek, melyek módosítását javasolták a 
végleges szöveg kidolgozása céljából (például nyilvánvalóan hibás vagy 
hiányzó elemek egy nyelvi változatban). E javítási javaslatok alá vannak 
rendelve a technikai szolgálatok megállapodásának.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (A tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv) elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös 
álláspontról
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9388/2007 – C6-0000/2007),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról 
szóló, az első olvasat során elfogadott javaslatára1 (COM(2005)0505)2,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(10) preambulumbekezdés

(10) Minden tagállam ezért tengervédelmi 
stratégiát készít tengervizei kezelésére, 
amely a saját vizei tekintetében egyedi, ám 
ugyanakkor tükrözi az érintett tengeri régió 
vagy alrégió általános helyzetét. A 
tengervédelmi stratégiák eredményeként a 
jó környezeti állapot elérését vagy 
fenntartását célzó intézkedési programokat 
kell végrehajtani. A tagállamoktól 
azonban nem lehet megkövetelni, hogy 
konkrét lépéseket tegyenek, amikor a 

(10) Ezért azok a tagállamok, amelyek egy 
tengeri régión osztoznak, gondoskodnak 
arról, hogy egyetlen közös tengervédelmi 
stratégiát készítsenek régiónként vagy 
alrégiónként a felségterületük vagy a 
joghatóságuk alá tartozó vizek 
tekintetében. Minden tagállam 
tengervédelmi stratégiát készít tengervizei 
kezelésére, amely a saját vizei tekintetében 
egyedi, ám ugyanakkor tükrözi az érintett 
tengeri régió vagy alrégió általános 

  
1 2006.11.14-i elfogadott szövegek, P6_TA(2006)482.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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tengeri környezetet nem fenyegeti jelentős 
veszély, vagy amikor az a veszélyekhez 
képest aránytalan költségekkel járna, 
feltéve, hogy a cselekvés hiányára 
vonatkozó döntésüket megfelelően 
indokolják.

helyzetét. A tengervédelmi stratégiák 
eredményeként a jó környezeti állapot 
elérését vagy fenntartását célzó intézkedési 
programokat kell végrehajtani.

(EP első olvasat 9. módosítás)

Indokolás

Ez a módosítás megfelel az előadó 14. módosításának, amely azt hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak az egyetlen és régiónként vagy alrégiónként közös tengeri környezetre 
vonatkozóan kell egy stratégiát kidolgozniuk. 

Módosítás: 2
(34) preambulumbekezdés

(34) A Bizottságnak az összes intézkedési 
program kézhezvételétől számított két éven 
belül, de legkésőbb 2021-ig el kell 
készítenie az irányelv végrehajtásáról szóló 
első értékelő jelentését. Ezt követően a 
Bizottságnak hatévente kell jelentéseket 
közzétennie.

(34) Célszerű, hogy a Bizottság az összes 
intézkedési program kézhezvételétől 
számított két éven belül, de legkésőbb 
2017-ig nyújtsa be az irányelv 
végrehajtásáról szóló első értékelő 
jelentését. Ezt követően a Bizottságnak 
hatévente kell jelentéseket közzétennie.

(EP első olvasat 20. módosítás)

Módosítás: 3
(37) preambulumbekezdés

(37) A közös halászati politikában 
figyelembe kell venni a halászat környezeti 
hatásait és ezen irányelv céljait.

(37) A közös halászati politika jövőbeni 
reformjának figyelembe kell vennie a 
halászat környezeti hatásait és ezen 
irányelv céljait.

(EP első olvasat 22. módosítás)

Módosítás: 4
1. cikk

(1) Ez az irányelv keretet hoz létre a 
tengeri környezet védelmére és 
megőrzésére, a tengeri környezeti állapot 
romlásának megelőzésére, és —

(1) Ez az irányelv keretet hoz létre, amely 
révén a tagállamoknak legkésőbb 2017-re 
el kell érniük a tengeri környezet jó 
állapotát, és meg kell hozniuk azokat az 
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amennyiben megvalósítható — a már 
károsodást szenvedett területeken e 
környezet helyreállítására.

intézkedéseket, amelyek:

Ebből a célból tengervédelmi stratégiák 
kialakítására és végrehajtására kerül sor, 
hogy legkésőbb 2021-re elérjék vagy 
fenntartsák a tengeri környezet jó 
állapotát.

a) biztosítják a tengeri környezet védelmét 
és megőrzését, vagy lehetővé teszik a 
helyreállítását, vagy ha lehetségesnek 
bizonyul, helyreállítják a tengeri biológiai 
sokféleség és a tengeri ökoszisztémák 
szerkezetét, működését és folyamatait;
b) fokozatosan megelőzik és megszüntetik 
a szennyezést a tengeri környezetben 
annak érdekében, hogy ne legyen jelentős 
hatása vagy kockázata a tengeri biológia 
sokféleségre, a tengeri ökoszisztémákra, 
az emberi egészségre vagy a tenger 
jogszerű használatára vonatkozóan;
c) magukban foglalják a tengeri 
szolgáltatások és javak használatát és a 
tengeri környezetben olyan szinteken 
végzett egyéb tevékenységeket, amelyek 
fenntarthatóak, és nem veszélyeztetik a 
jövő generációk általi használatokat és az 
ő tevékenységeiket, sem a tengeri 
ökoszisztémák azon képességét, hogy 
reagáljanak a természet és az ember által 
gerjesztett változásokra.

(2) A tengervédelmi stratégiák 
ökoszisztéma-alapú szemléletet 
alkalmaznak emberi tevékenységek 
irányításában, ezzel egyidejűleg lehetővé 
teszik a tengeri áruk és szolgáltatások 
fenntartható felhasználását.
(3) Ez az irányelv hozzájárul a tengeri 
környezetre hatást gyakorló különböző 
politikák, megállapodások és jogalkotási 
intézkedések közötti koherenciához és 
arra törekszik, hogy biztosítsa a 
környezetvédelmi szempontoknak ezekbe 
történő integrációját.

(EP első olvasat 85. módosítás)

Módosítás: 5
3. cikk (1) bekezdés
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(1) „tengervizek”: a felségvizek 
kiterjedését meghatározó alapvonal tenger 
felőli részétől az azon területek legszéléig 
terjedő vízterület, tengerfenék és altalaj, 
amelyen az UNCLOS-szal összhangban
egy tagállam joghatósággal rendelkezik 
és/vagy joghatóságot gyakorol, kivéve a 
Szerződés II. mellékletében említett 
országokkal és területekkel szomszédos 
vizeket és a francia tengerentúli megyéket 
és közösségeket. Az alapvonal tenger felőli 
részén található azon tengervizek, 
amelyekre a 2000/60/EK irányelv 
alkalmazandó, kizárólag akkor tartoznak 
ide, ha a tengeri környezet védelmét 
szolgáló olyan fontos elemekről van szó, 
amelyek a 2000/60/EK irányelv hatályán 
kívül esnek;

(1) „európai tengervizek”:

- a felségvizek kiterjedését meghatározó 
alapvonal tenger felőli részétől az azon 
területek legszéléig terjedő valamennyi 
európai vízterület, amelyek a tagállamok 
felségterülete vagy joghatósága alá 
tartoznak, ideértve e vizek tengerfenekét 
és altalaját; és
- az árapálynak kitett valamennyi víz –
akár a tagállamokban vannak, vagy 
azokkal határosak –, amelyektől kezdve 
mérik a felségvizek távolságát (az 
alapvonalnak a szárazföld felőli oldalán 
található vizek, vagyis a part irányában), 
és a szakaszosan vagy folyamatosan e 
vizekkel borított valamennyi föld vagy 
tengerágy;

(EP első olvasat 27. módosítás)

Módosítás: 6
3. cikk (4) bekezdés

(4) „környezeti állapot”: a tengervizek 
környezetének általános állapota, 
figyelembe véve az egyes tengeri 
ökoszisztémák szerkezetét, működését és 
folyamatait, valamint a természeti 
fiziográfiai, földrajzi és éghajlati 

(4) „környezeti állapot”: a kérdéses vizek 
környezetének általános állapota, 
figyelembe véve a következőket:
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tényezőket, továbbá a fizikai és kémiai 
feltételeket, beleértve az adott területen 
folytatott emberi tevékenység hatásait;

a) a tengeri környezetet alkotó szerkezet, 
működés és folyamatok;
b)akár akusztikai, biológiai, kémiai, 
éghajlati, földrajzi, geológiai, fizikai vagy 
fiziográfiai összetevők, helyzetek és 
tényezők, amelyek együttesen hatnak, és 
meghatározzák az a) pontban említett 
tengeri környezetek helyzetét, 
termelékenységét, minőségét és állapotát.
A b) pontban említett összetevők, 
állapotok és tényezők magukban foglalják 
azokat, amelyek emberi tevékenységekből 
erednek, függetlenül attól, hogy e 
tevékenységeket az európai 
tengervizekben vagy azokon kívül végzik;

(EP első olvasat 27. módosítás)

Módosítás: 7
3. cikk (5) bekezdés

(5) „jó környezeti állapot”: a tengervizek 
olyan környezeti állapota, amelyben az 
ökológiai szempontból sokszínű és 
dinamikus óceánok és tengerek a saját 
feltételeiknek megfelelően tiszták, 
egészségesek és termékenyek, a tengeri 
környezet használata pedig fenntartható 
szinten történik, biztosítva ezáltal a 
használatának és az azzal kapcsolatos 
tevékenységeknek a lehetőségét a jelenlegi 
és a jövőbeni nemzedékek számára, azaz:

(5) „jó környezeti állapot”: a környezet
állapota, amikor:

a) a tengeri ökoszisztémák szerkezete, 
működése és folyamatai az azokhoz 
kapcsolódó fiziográfiai, földrajzi és 
éghajlati tényezőkkel együtt lehetővé 
teszik ezen ökoszisztémák teljes mértékű 
működését és rugalmasságuk megőrzését. 
A tengeri fajok és élőhelyek védelemben 
részesülnek, megvalósul a biológiai 
sokféleség ember által előidézett 
csökkenésének megakadályozása, és a 

a) a tengeri környezetet alkotó 
ökoszisztémák szerkezete, működése és 
folyamatai lehetővé teszik az említett
ökoszisztémák számára, hogy olyan, 
teljesen önfenntartó módon működjenek, 
amely természetesen van jelen. A tengeri 
ökoszisztémák megőrzik természetes 
rugalmasságukat egy szélesebb környezeti 
változással szemben; és



PE 392.093v02-00 10/32 PR\681771HU.doc

HU

különböző biológiai összetevők egymással 
egyensúlyban működnek;
b) az ökoszisztémák hidromorfológiai, 
fizikai és kémiai jellemzői – beleértve az 
adott területen folytatott emberi 
tevékenységből eredő jellemzőket –
támogatják az ökoszisztémákat a fent leírt 
módon. Anyagoknak és energiának a 
tengeri környezetbe való emberi eredetű 
bevitele nem jár szennyező hatással.

b) az érintett ágazaton belül és kívül 
végzett valamennyi emberi tevékenységet 
úgy kezelik, hogy a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt együttes 
nyomásuk összeegyeztethető a jó 
környezeti állapottal. A tengeri 
környezetben gyakorolt emberi 
tevékenységek nem haladják meg azokat a 
szinteket, amelyek fenntarthatók az 
értékeléshez megfelelő földrajzi területen. 
Fenntartják a tengeri környezetben a 
teljesítőképességet a jövendő nemzedékek 
használata és tevékenysége számára; és
ba) védik a tengeri biológiai sokféleséget 
és ökoszisztémákat, elkerülik a 
romlásukat, lehetséges a visszaszerzésük, 
és lehetőség szerint újjáépítik a 
szerkezetüket, működésüket és 
folyamatukat; és
bb) állandóan csökkentik a szennyezést és 
az energiát, ideértve a zajt, a tengeri 
környezetben annak biztosítása 
érdekében, hogy minimalizálják a tengeri 
biológiai sokféleségre, a tengeri 
ökoszisztémákra, az emberi egészségre 
vagy a tenger jogszerű használatára 
vonatkozó hatást vagy kockázatot; és 
bc) az I. mellékletben említett valamennyi 
feltétel teljesül;

A jó környezeti állapot megállapítására a 
4. cikkben említett tengeri régió vagy 
alrégió szintjén, az I. mellékletben foglalt 
általános környezetminőségi mutatók 
alapján kerül sor. Az ökoszisztéma-alapú 
szemléleten alapuló adaptív irányítást kell 
alkalmazni a jó környezeti állapot elérése 
céljából;

(EP első olvasat 27. módosítás)

Módosítás: 8
3. cikk (9a) bekezdés (új)
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(9a) „védett tengeri területek”: azok a 
területek, amelyeken korlátozottak vagy 
tilosak azok a tevékenységek, amelyeket 
úgy tekintenek, hogy jelentős nyomást 
vagy hatást gyakorolnak a tengeri 
környezetre. A védett tengeri területeket a 
tagállamok írják össze a tengeri 
környezetre vonatkozó stratégia előkészítő 
szakaszában, és azok egy olyan tengeri 
térség tervezési rendszerébe illeszkednek, 
amely közösségi, valamint regionális és 
alregionális szinten koherens, és megfelel 
azoknak a nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak, amelyekben a 
Közösség részes fél.

(EP első olvasat 27. módosítás)

Módosítás: 9
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően az adott 
régióra vonatkozó tengeri stratégia 
elkészítésének és végrehajtásának 
köszönhetően minden egyes régiót illetően 
legkésőbb 2017-ig elérik az adott régióban 
lévő közösségi tengervizek jó környezeti 
állapotát.
A tagállamok az európai tengervizeikre 
vonatkozóan minden tengeri régió vagy 
alrégió számára meghatározzák a 
megfelelő kezelési egységeket. E kezelési 
egységek adott esetben figyelembe veszik a 
meglévő kezelési, ellenőrzési és referencia 
egységeket, és az érintett tengeri 
környezetre vonatkozó koordinátákkal 
határozzák meg azokat.
A tagállamok legkésőbb a 24. cikk (1) 
bekezdésében jelzett időpontig 
tájékoztatják a Bizottságot az összes 
kezelési egység meghatározásáról.

(EP első olvasat 31. módosítás)
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Módosítás: 10
5. cikk (1) bekezdés

(1) Valamennyi tagállam kidolgozza –
minden érintett tengeri régiót vagy 
alrégiót illetően – a tengervizeire 
vonatkozó tengervédelmi stratégiát, a (2) 
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
cselekvési tervnek megfelelően.

(1) A tagállamok a tengeri stratégiák 
elkészítésének és végrehajtásának 
köszönhetően elérnek egy jó környezeti 
állapotot.

(EP első olvasat 32. módosítás)

Módosítás: 11
5. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A tagállamok együttműködnek annak 
biztosítása céljából, hogy valamennyi
tengeri régió és alrégió tekintetében 
összehangolják az irányelv céljainak 
eléréséhez szükséges intézkedéseket, 
különös tekintettel a tengervédelmi 
stratégiáknak az a) és b) pontban említett 
különböző elemeire, a következő módon: 

(2) Azok a tagállamok, amelyek egy 
tengeri régión osztoznak, gondoskodnak 
arról, hogy régiónként vagy alrégiónként 
csak egy közös tengeri stratégia készüljön 
azokra a vizekre vonatkozóan, amelyek – e 
régióban – a felségterületük vagy a 
joghatóságuk alá tartoznak. Minden 
tagállam minden érintett tengeri régióra 
vonatkozóan a következő cselekvési 
tervnek megfelelően kidolgoz egy, az 
európai tengervizeire alkalmazandó 
stratégiát:

(EP első olvasat 33. módosítás)

Módosítás: 12
5. cikk (2) bekezdés a) pont

a) előkészítés: a) előkészítés:

i) …*-ig a 8. cikkel összhangban kezdeti 
értékelés az érintett vizek jelenlegi 
környezeti állapotáról és az emberi 
tevékenységek erre gyakorolt hatásáról 8;

i) …*-ig a 8. cikkel összhangban kezdeti 
értékelés az érintett vizek jelenlegi 
környezeti állapotáról és az emberi 
tevékenységek erre gyakorolt hatásáról;

ii) …*-ig az érintett vizek vonatkozásában ii) …*-ig az érintett vizek vonatkozásában 
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a „jó környezeti állapot” mutatóinak 
meghatározása a 9. cikk (1) bekezdésével 
összhangban;

a „jó környezeti állapot” mutatóinak 
meghatározása a 9. cikk (1) bekezdésével 
összhangban;

iii) …**-ig környezetvédelmi célok és 
ahhoz kapcsolódó mutatók megállapítása a 
10. cikk (1) bekezdésével összhangban;

iii) …**-ig környezetvédelmi célok és 
ahhoz kapcsolódó mutatók megállapítása a 
10. cikk (1) bekezdésével összhangban;

iv) …***-ig nyomon követési program
létrehozása és végrehajtása a folyamatos 
értékelésnek és a célok rendszeres 
felülvizsgálatának biztosítása érdekében a 
11. cikk (1) bekezdésével összhangban, 
hacsak a vonatkozó közösségi jog másként 
nem rendelkezik;
_______________

* ezen irányelv hatálybalépését követően 
négy évvel
** ezen irányelv hatálybalépését követően 
öt évvel
*** ezen irányelv hatálybalépését 
követően hat évvel

iv) …***-ig nyomon követési program
létrehozása és végrehajtása a folyamatos 
értékelésnek és a célok rendszeres 
felülvizsgálatának biztosítása érdekében a 
11. cikk (1) bekezdésével összhangban, 
hacsak a vonatkozó közösségi jog másként 
nem rendelkezik;
_______________

* ezen irányelv hatálybalépését követően 
két évvel
** ezen irányelv hatálybalépését követően 
három évvel

(EP első olvasat 34. módosítás)

Módosítás: 13
5. cikk (2) bekezdés b) pont

b) Intézkedési programok: b) Intézkedési programok:
i) legkésőbb 2016-ig a jó környezeti állapot 
elérését vagy fenntartását célzó 
intézkedési program kialakítása a 13. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdésével összhangban;

i) legkésőbb 2012-ig a jó környezeti állapot 
elérését vagy fenntartását célzó intézkedési 
program kialakítása a 13. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésével összhangban;

ii) legkésőbb 2018-ig az i. pontban előírt 
intézkedési program végrehajtásának 
megkezdése a 13. cikk (7) bekezdésével 
összhangban.

ii) legkésőbb 2014-ig az i. pontban előírt 
intézkedési program végrehajtásának 
megkezdése a 13. cikk (7) bekezdésével 
összhangban.

(EP első olvasat 35. módosítás)
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Módosítás: 14
5. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok bevezetik azokat a 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 
(2) bekezdésben a 8., 9., 10., 11. és 13. 
cikkre vonatkozóan leírt cselekvések 
kidolgozását és végrehajtását a 6. cikknek 
megfelelően és oly módon, hogy 
régiónként csak egy tengeri stratégia és az 
e cikkekben meghatározott elemekről egy 
együttes jelentés legyen.
Minden egyes régióra vonatkozóan a 
tagállam vagy az illetékes hatóság egy 
három hónapos határidőn belül közli a 
jelentést a Bizottsággal és az érintett 
tagállamokkal.

(EP első olvasat 37. módosítás)

Módosítás: 15
5a. cikk (új)

5a. cikk
Védett tengeri területek

(1) A tagállamoknak a stratégiáikban 
régiónként és alrégiónként meg kell 
határozniuk „védett tengeri területek” 
elnevezésű védelmi intézkedéseket.
Adott esetben a tagállamok a regionális és 
alregionális stratégiáikban olyan 
intézkedéseket is hozhatnak, amelyek célja 
zárt tengeri természetvédelmi területek 
létrehozása azért, hogy védjék és 
megőrizzék a legsérülékenyebb tengeri 
ökoszisztémákat és a biológiai 
sokféleséget.
(2) Egy intézkedési programot készítő 
tagállam ezen intézkedések közé olyan 
térvédelmi intézkedések végrehajtását is 
beilleszti, amelyek tartalmazzák – de nem 
korlátozódnak azokra – az „élőhely 
irányelv” szerinti különleges 
természetvédelmi területek használatát, a 
„madár irányelv” szerinti különleges 
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védelmi területek használatát és a 
biológiai sokféleségről szóló 
egyezményben részes felek 
konferenciájának VII/5. határozatában 
előírt védett tengeri területek használatát, 
valamint minden olyan nemzetközi vagy 
regionális megállapodásból eredő 
intézkedéseket, amelyekben a Közösség 
részes fél.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ezek az intézkedések legkésőbb 2012-
ig hozzájáruljanak a védett tengeri 
területek koherens és reprezentatív 
hálózatához. Ez a hálózat magában 
foglalja az összes kitermelő tevékenységtől
teljesen védett, kellő nagyságú területeket, 
különösen a tojásrakó, ivadéknevelő és 
tartási helyek védelme érdekében, 
valamint az ökoszisztémák sértetlensége, 
szerkezete és működése fenntartásának és 
helyreállításának lehetővé tétele 
érdekében.
(4) A tagállamok e védett tengeri 
területekre vonatkozóan egy vagy több 
nyilvántartást készítenek, amelyeket 
legkésőbb …* véglegesíteni kell.
(5) A közönség számára hozzáférést kell 
biztosítani az egy vagy több 
nyilvántartásban foglalt adatokhoz.
(6) Minden régióra vagy alrégióra 
vonatkozóan a védett tengeri területek egy 
vagy több nyilvántartását át kell vizsgálni, 
és naprakésszé kell tenni.
______________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
három évvel

(EP első olvasat 39. módosítás)

Módosítás: 16
6. cikk (2) bekezdés 1. albekezdés

(2) Ezen irányelv alkalmazásában a 
tagállamok minden erőfeszítést megtesznek 

(2) A tengeri környezetre vonatkozó 
stratégia elkészítése és végrehajtása
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– felhasználva a megfelelő nemzetközi 
fórumokat, többek között a regionális 
tengeri egyezmények mechanizmusait és 
struktúráit is – annak érdekében, hogy 
minden tengeri régión vagy alrégión belül 
összehangolják tevékenységeiket azon 
harmadik országokkal, amelyek az adott 
tengeri régióban vagy alrégióban 
rendelkeznek felségterületükhöz vagy 
joghatóságuk alá tartozó vizekkel.

érdekében a tagállamok minden 
erőfeszítést megtesznek – felhasználva a 
megfelelő nemzetközi fórumokat, többek 
között a regionális tengeri egyezmények 
mechanizmusait és struktúráit is – annak 
érdekében, hogy minden tengeri régión 
vagy alrégión belül összehangolják 
tevékenységeiket a következőkkel:

a) azon harmadik országokkal, amelyek
rendelkeznek a felségterületükhöz vagy a 
joghatóságuk alá tartozó, a kérdéses 
tengeri régió részét képező tengeri 
területekkel;
b) olyan harmadik országokkal, amelyek 
hajói a kérdéses tengeri régióban 
gyakorolják tevékenységüket; és
c) olyan harmadik országokkal, 
amelyeknek nincs tengerpartjuk, de 
területükön vannak pontos vagy szórt 
szennyezésforrások, melyekből a 
szennyezést a folyóvizek vagy az 
atmoszféra az adott tengeri régió felé 
szállítják.

(EP első olvasat 42. módosítás)

Indokolás

A tengerpart nélküli országok és a hajókat egy tagállam vizein üzemeltető országok 
tevékenységei jelentős hatással lehetnek e vizek környezeti állapotára a földterületről vagy a 
hajóról származó szennyezés formájában. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak, 
„ha az megvalósítható és célszerű”, a helyszínen lévő intézményi szerkezetet kell használniuk 
az erőfeszítéseik összehangolásához.

Módosítás: 17
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok minden tengeri régióra 
vonatkozóan elkészítik az (1) bekezdésben 
említett értékelést, törekszenek az 5. és 6. 
cikk szerint létrehozott koordináció révén 
annak biztosítására, hogy:
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a) az értékelési módszereik koherensek 
legyenek az azonos tengeri régióhoz 
tartozó tagállamok között; 
b) figyelembe vegyék a határokon átnyúló
hatásokat és jellemzőket;
c) figyelembe vegyék az azonos tengeri 
régióhoz tartozó tagállamok szempontjait.

(EP első olvasat 51. módosítás)

Módosítás: 18
9. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

(1) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében 
elvégzett kezdő értékelést felhasználva a 
tagállamok az I. mellékletben felsorolt 
általános környezetminőségi mutatók, és az 
e cikk (3) bekezdésében előírt kritériumok 
és módszertani előírások alapján minden 
érintett tengeri régió vagy alrégió 
vonatkozásában meghatározzák a 
tengervizek jó környezeti állapotát jelző 
mutatókat.

(1) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében 
elvégzett kezdő értékelést felhasználva a 
tagállamok az I. és a III. mellékletben
felsorolt általános környezetminőségi 
mutatók, valamint jellemzők, nyomások és 
hatások alapján minden érintett tengeri 
régió vagy alrégió vonatkozásában 
meghatározzák a tengervizek jó környezeti 
állapotát jelző mutatókat.

(EP első olvasat 53. módosítás)

Módosítás: 19
9. cikk (3) bekezdés

(3) A jó környezeti állapot meghatározását 
szolgáló kritériumokat és módszertani 
előírásokat, amelyek célja, hogy az 
irányelv kiegészítésével módosítsák ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit, 
az I. és a III. melléklet alapján, a 23. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghatározni …*-ig 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
koherenciát és lehetővé tegyék a tengeri 
régióknak és alrégióknak a jó környezeti 
állapot elérésére vonatkozó 

törölve
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összehasonlítását. A Bizottság 
konzultációt folytat valamennyi érdekelt 
féllel, beleértve a regionális tengerekre 
vonatkozó egyezményeket, mielőtt ilyen 
kritériumokra és előírásokra tenne 
javaslatot.

______________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
két évvel

(EP első olvasat 54. módosítás)

Módosítás: 20
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében 
elvégzett kezdő értékelés alapján a 
tagállamok minden tengeri régió vagy 
alrégió vonatkozásában kitűznek 
tengervizeikre vonatkozó, átfogó, a tengeri 
környezet jó környezeti állapotának 
elérésére irányuló előrehaladáshoz 
útmutatóul szolgáló környezetvédelmi 
célokat az ezekhez tartozó 
környezetminőségi mutatókkal, figyelembe 
véve a IV. mellékletben foglalt jellemzők 
indikatív felsorolását.

(1) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében 
elvégzett kezdő értékelés alapján a 
tagállamok együtt, valamennyi érintett 
tengeri régióra tekintettel azért, hogy 
legkésőbb 2017-ig eljussanak egy jó 
környezeti állapot helyzetébe, kitűznek 
átfogó környezeti célokat az ezekhez 
tartozó környezetminőségi mutatókkal, 
figyelembe véve a IV. mellékletben foglalt 
jellemzők nem kimerítő jellegű
felsorolását.

E célok és mutatók kidolgozásakor a 
tagállamok figyelembe veszik az érintett 
vizekre vonatkozóan már meglévő –
nemzeti, közösségi vagy nemzetközi 
szinten kitűzött – releváns 
környezetvédelmi célok további 
alkalmazásának lehetőségét, biztosítva e 
célok kölcsönös kiegészítő jellegét.

E környezeti célok és mutatók 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik az érintett vizekre vonatkozóan már 
meglévő – nemzeti, közösségi vagy 
nemzetközi szinten kitűzött – releváns 
környezetvédelmi célok további 
alkalmazásának lehetőségét, biztosítva, 
hogy a jelentős, határokon átnyúló 
hatásokat és a határokon átnyúló 
jellemzőket is figyelembe vegyék. 

(EP első olvasat 55. módosítás)

Indokolás

Ez a módosítás megfelel az Európai Parlament által az első olvasat során bevezetett 
koncepciónak, hogy régiónként vagy alrégiónként a tengeri környezetre vonatkozó egyetlen 
stratégiát készítsenek. Annak biztosítása a célja, hogy minden tengeri régióra vagy alrégióra 
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vonatkozóan a környezeti célok és mutatók egyetlen gyűjteményét fogadják el. Még inkább, 
mint a szárazföldi környezet esetében, a tengeri környezetre egy olyan politikának kell 
vonatkoznia, amely figyelembe veszi a határokon átnyúló hatásokat és elemeket.

Módosítás: 21
11. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok az (1) bekezdés 
rendelkezéseit követve minden tengeri 
régióra vagy alrégióra vonatkozóan 
készítenek egy felügyeleti programot, és az 
összehangolásra törekedve meg kell 
tenniük azokat az erőfeszítéseket, amelyek 
szükségesek  annak biztosításához, hogy:
a) a felügyeleti módszerek koherensek 
legyenek a tagállamok között, és világosan 
meghatározott közös célkitűzéseken 
alapuljanak;

b) figyelembe vegyék a jelentős, 
határokon átnyúló hatásokat és a 
határokon átnyúló jellemzőket.

(EP első olvasat 57. módosítás)

Indokolás

E módosítás célja az, hogy javítsák a programok keretében végzett ellenőrzések 
összehangolását és koherenciáját. Célja annak biztosítása, hogy a felügyeleti szakasz során 
vegyék figyelembe a jelentős határokon átnyúló hatásokat és a határokon átnyúló jellemző 
elemeket.

Módosítás: 22
12. cikk

Értesítések és bizottsági tanácsadás Értesítések és a Bizottság értékelései
A 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 
bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 
szerinti értesítések alapján a Bizottság 
tengeri régiónként vagy alrégiónként 
tájékoztatja valamennyi tagállamot arról, 
hogy a bejelentett elemek olyan megfelelő 
keretet alkotnak-e, amely megfelel ezen 
irányelv követelményeinek.

A 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 
bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 
szerinti értesítések alapján a Bizottság 
tengeri régiónként vagy alrégiónként 
tájékoztatja valamennyi tagállamot arról, 
hogy a bejelentett elemek olyan megfelelő 
keretet alkotnak-e, amely megfelel ezen 
irányelv követelményeinek.
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A tájékoztatás tartalmának kialakítása 
során a Bizottság mérlegeli a rendszerek 
tengeri régiókon vagy alrégiókon belüli és 
közösségen belüli következetességét, és 
felkérheti az érintett tagállamot bármely 
rendelkezésre álló és szükséges kiegészítő 
információ szolgáltatására.

Értékelései során a Bizottság mérlegeli a 
rendszerek tengeri régiókon vagy 
alrégiókon belüli és közösségen belüli 
következetességét, és felkérheti az érintett 
tagállamot bármely szükséges kiegészítő 
információ szolgáltatására.

A 11. cikk alapján kidolgozott felügyeleti 
programokról szóló értesítések 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül a Bizottság egészben vagy részben 
elutasíthatja a tagállam által közölt 
keretet, ha úgy véli, hogy az nem felel meg 
ennek az irányelvnek. A Bizottság által 
elfogadott valamennyi elutasító 
határozatot meg kell indokolni.

Indokolás

A Bizottságnak fenn kell tartania a regionális tengeri stratégiákra vonatkozó ellenőrző 
szerepét annak érdekében, hogy biztosítsa a minőséget és a megfelelőséget ezen irányelv 
végrehajtásában.

Módosítás: 23
13. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok intézkedési programjai 
térbeli védelmi intézkedéseket 
tartalmaznak. Ezen intézkedések 
tartalmazzák – de nem kizárólagosan – a 
92/43/EGK irányelv szerinti különleges 
természetvédelmi területek, a 79/409/EGK 
irányelv szerinti különleges védelmi 
területek és a biológiai sokféleségről szóló 
egyezményben részes felek 
konferenciájának VII/5. határozatában 
előírt védett tengeri területek használatát, 
valamint minden olyan nemzetközi vagy 
regionális megállapodásból eredő 
intézkedéseket, amelyekben a Közösség 
részes fél.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
ezek az intézkedések legkésőbb 2012-ig 
hozzájáruljanak a védett tengeri területek 
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koherens és reprezentatív hálózatához. Ez 
a hálózat magában foglal minden 
kitermelő tevékenységtől teljesen védett, 
kellő nagyságú területeket, különösen a 
tojásrakó, ivadéknevelő és tenyésztőhelyek 
védelme érdekében, valamint az 
ökoszisztémák sértetlensége, szerkezete és 
működése fenntartásának és 
helyreállításának lehetővé tétele 
érdekében.

(EP első olvasat 62. módosítás)

Módosítás: 24
14. cikk

Mentességek Kivételek
(1) A tagállamok azonosíthatnak egyedi 
területeket tengervizeik között, 
amennyiben az a)–d) pontban felsorolt
okok valamelyike miatt a tagállam által 
hozott intézkedések segítségével, vagy az 
e) pontban említett okok miatt az adott 
határidőn belül nem lehet elérni a 
környezetvédelmi célokat:

(1) Ha a 13. cikk alapján intézkedési 
programot készített tagállam olyan esetet
határoz meg, amikor – a következő okok 
bármelyike miatt – a tagállam által hozott 
intézkedések segítségével nem lehet elérni 
a környezetvédelmi célokat és a jó 
környezeti állapotot, a tagállam világosan 
meghatározza az intézkedési 
programjában ezt az esetet, és benyújtja a 
Bizottságnak a nézőpontja 
alátámasztásához szükséges igazolásokat:
a) a környezetvédelmi cél nem megfelelő e 
tagállam számára arra a minőségre 
tekintettel, amely miatt ez a tagállam nem 
érintett;
b) a közösségi jog értelmében e 
tagállamnak nincs kizárólagos hatásköre 
a kérdéses intézkedés vagy intézkedések 
elfogadására;
c) a nemzetközi jog értelmében e 
tagállamnak nincs kizárólagos hatásköre 
a kérdéses intézkedés vagy intézkedések 
elfogadására;

a) olyan tevékenység vagy passzivitás, 
amelyért az érintett tagállam nem felelős;

d) harmadik ország, az Európai Közösség 
vagy más nemzetközi szervezet olyan 
tevékenysége vagy passzivitása, amelyért 
az érintett tagállam nem felelős;
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b) természeti okok; e) természeti okok;
c) erőhatalom; ea) erőhatalom;

eb) az éghajlatváltozás;
d) a tengervizek jellemzőiben 
bekövetkezett változások a kedvezőtlen 
környezeti hatásnál – beleértve bármely, 
az országhatárokon átterjedő hatást –
jelentősebb nyomós közérdek védelme 
érdekében tett intézkedés következtében;

ec) c a tengervizek jellemzőiben 
bekövetkezett fizikai változások 
kényszerítő és elsőbbségi fontosságú
közérdek védelme érdekében tett 
intézkedés következtében.

e) természeti viszonyok, amelyek nem 
teszik lehetővé az érintett tengervizek 
állapotának időben történő javítását.

Az érintett tagállamok az intézkedési 
programban világosan körülhatárolják 
ezeket a területet, és véleményüket 
alátámasztó indokolást szolgáltatnak a 
Bizottság részére. Az egyedi területek 
körülhatárolása során a tagállamok 
figyelembe veszik az érintett tengeri 
régióban vagy alrégióban található 
tagállamok tekintetében jelentkező 
következményeket.

A környezetvédelmi célok elérésének és az 
érintett tengervizeknek a b), c) és d) 
pontban meghatározott okokból 
bekövetkező további állapotromlása 
megelőzésének, valamint az érintett 
tengeri régió vagy alrégió szintjén, illetve 
más tagállamok tengervizein a 
kedvezőtlen hatások ellensúlyozásának 
céljából a tagállamok kötelesek megfelelő 
eseti intézkedéseket hozni.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában említett 
helyzetben a tagállamok biztosítják, hogy 
az intézkedés következtében a tengeri 
környezetben bekövetkezett változások ne 
akadályozza meg vagy ne veszélyeztesse 
tartósan az érintett tengeri régió vagy 
alrégió szintjén, illetve más tagállamok 
tengervizein a jó környezeti állapot 
elérését.

(2) Az (1) bekezdés b), c), d), e), ea) vagy 
eb) pontjában említett indokra hivatkozó 
valamennyi tagállam belefoglal az 
intézkedési programjába megfelelő eseti, a 
közösségi és nemzetközi joggal 
összeegyeztethető intézkedéseket annak 
érdekében, hogy minimalizálják azt az 
elmélyítettséget, amivel nem lehet a jó 
környezeti állapotot elérni az európai 
tengervizeken az érintett tengeri régióban.

(3) Amennyiben megvalósítható, az (1) 
bekezdés harmadik albekezdésében 

(3) Az (1) bekezdés ec) pontjában említett 
indokra hivatkozó valamennyi tagállam 
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említett eseti intézkedéseket integrálni kell 
az intézkedési programba.

megbizonyosodik arról, hogy a változás 
nem zárja ki vagy nem veszélyezteti 
véglegesen az érintett tengeri régióban a 
jó környezeti állapot megvalósítását.
(3a) Ha egy tagállam az (1) bekezdés b) 
pontjában említett indokra hivatkozik, és 
a Bizottság elfogadja az említett indok 
érvényességét, a Bizottság azonnal 
meghoz minden olyan intézkedést, amely 
ahhoz szükséges, hogy saját hatáskörén 
belül megbizonyosodjon a kérdéses 
környezetvédelmi cél megvalósulásáról.

(EP első olvasat 66. módosítás)

Módosítás: 25
16. cikk

Értesítések és bizottsági tanácsadás Értesítések és a Bizottság értékelései
A 13. cikk (6) bekezdésének megfelelően 
az intézkedési programokról kapott 
tájékoztatás alapján a Bizottság 
valamennyi tagállamot tájékoztatja arról, 
hogy a 9. cikk (1) bekezdése értelmében
meghatározott jó környezeti állapot 
eléréséhez az egyes tagállamok intézkedési 
programjai megfelelő eszköznek 
minősülnek-e.

A 13. cikk (6) bekezdésének megfelelően 
az intézkedési programokról kapott 
tájékoztatás alapján a Bizottság 
valamennyi tagállamot tájékoztatja arról, 
hogy az ezen irányelv követelményeinek 
megfelelő jó környezeti állapot eléréséhez
az egyes tagállamok intézkedési 
programjai megfelelő eszköznek 
minősülnek-e.

Ennek megállapításakor a Bizottság 
mérlegeli az intézkedési programok 
közösségen belüli következetességét, és 
felkérheti az érintett tagállamot bármely 
rendelkezésre álló és szükséges kiegészítő 
információ szolgáltatására.

Ezen értékelések során a Bizottság 
mérlegeli az intézkedési programok 
közösségen belüli következetességét, és 
felkérheti az érintett tagállamot bármely 
szükséges kiegészítő információ 
szolgáltatására.

Az intézkedési programokról szóló 
értesítések kézhezvételétől számított hat 
hónapon belül a Bizottság egészben vagy 
részben elutasíthatja a tagállam által 
közölt keretet, ha úgy véli, hogy az nem 
felel meg ennek az irányelvnek. A 
Bizottság által elfogadott valamennyi
elutasító határozatot meg kell indokolni.
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Indokolás

A Bizottságnak fenn kell tartania a regionális tengeri stratégiákra vonatkozó ellenőrző 
szerepét annak érdekében, hogy biztosítsa a minőséget és a megfelelőséget ezen irányelv 
végrehajtásában.

Módosítás: 26
20. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

(1) A Bizottság az összes intézkedési 
program kézhezvételétől számított két éven 
belül, de legkésőbb 2021-ig elkészíti az 
irányelv végrehajtásáról szóló első értékelő 
jelentést.

(1) A Bizottság az összes intézkedési 
program kézhezvételétől számított két éven 
belül, de legkésőbb 2017-ig elkészíti az 
irányelv végrehajtásáról szóló első értékelő 
jelentést.

(EP első olvasat 69. módosítás)

Módosítás: 27
20. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Legkésőbb …* a Bizottság közzétesz 
egy jelentést, amelyben kiemeli azokat a 
konfliktusokat vagy 
komplementaritásokat, amelyek ezen 
irányelv esetleges javítása és a 
tagállamoknak vagy a Közösségnek 
közösségi vagy nemzetközi szinten az 
európai tengervizek környezetvédelme 
terén fennálló kötelezettségei, 
kötelezettségvállalásai és kezdeményezései 
között léteznek.
Ezt a jelentés az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak kell benyújtani.
___________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
négy évvel

(EP első olvasat 70. módosítás)

Indokolás

E módosításnak biztosítania kell, hogy a meglévő közösségi politikák, mint a közös halászati 
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politika és a természet megőrzésére vonatkozó politika közötti valamennyi konfliktust 
meghatározzák és címezzék, valamint az összes komplementaritást megnöveljék.

Módosítás: 28
20. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) ...* a Bizottság hozzáad egy jelentést 
a Közösség számára jelentőséggel bíró 
északi-sarki vizek tengeri környezetének 
állapotáról, és adott esetben a védelmük 
biztosítását lehetővé tevő intézkedéseket 
javasol az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak annak érdekében, hogy az 
Északi-sarkot az Antarktisz mintájára 
védett területté tegyék, és „a békének és a 
tudománynak szentelt természetvédelmi 
területté” nyilvánítsák.
Azok a tagállamok, amelyeknek az 
Északi-sarkon található európai 
tengervizeik vannak, az Északi-sarki 
Tanács rendelkezésére bocsátják az e 
vizekre vonatkozó első értékelés 
következtetéseit.
_____________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
két évvel

(EP első olvasat 71. módosítás)

Indokolás

Az Északi-sark egy egyedülálló ökoszisztéma. A régió jelenlegi és jövőbeni hasznosításából 
eredő kockázatokat alaposan meg kell vizsgálni, különösen az éghajlatváltozás hatásainak 
fényében, mivel az a régió növekvő részét alakítja át, amely egy tengeri jégmező.

Módosítás: 29
21. cikk

A Bizottság …*-ig felülvizsgálja ezt az 
irányelvet és szükség szerint módosításokat 
javasol.

(1) A Bizottság legkésőbb …*-ig 
felülvizsgálja ezt az irányelvet és adott 
esetben az Európai Parlamentnek és a 
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____________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
tizenöt évvel

Tanácsnak a következőkhöz szükséges  
módosításokat javasol:

______________
* ezen irányelv hatálybalépését követően 
tíz évvel

a) megkönnyíteni az európai 
tengervizeken egy jó környezeti állapot 
megvalósítását, ha ez az állapot 2017-re 
nem valósul meg;

b) megkönnyíteni az európai 
tengervizeken egy jó környezeti állapot 
megőrzését, ha ez az állapot 2017-re 
megvalósul.

(2) A Bizottság különösen figyelembe 
veszi a 20. cikk (1) bekezdése alapján 
készített első értékelő jelentést.

(EP első olvasat 73. módosítás)

Módosítás: 30
21a. cikk (új)

21a. cikk
Közösségi finanszírozás

(1) Mivel a tengeri környezetre vonatkozó 
stratégia készítése kiemelt fontosságú, 
ezen irányelv végrehajtását 2007-től 
közösségi pénzügyi eszközökkel 
finanszírozzák.
(2) A tagállamok által kidolgozott 
programokat az Európai Unió a meglévő 
pénzügyi eszközöknek megfelelően 
társfinanszírozza.

(EP első olvasat 74. módosítás)

Módosítás: 31
23a. cikk (új)

23a. cikk
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A közösségi tengervizeken túl 
elhelyezkedő vizek

Az Európai Parlament és a Tanács, vagy 
adott esetben a Tanács olyan közösségi 
intézkedéseket fogad el, amelyek célja a 
közösségi tengervizeken túl elhelyezkedő 
vizek környezeti állapotának javítása, ha 
egy ilyen javítás lehetséges a Közösség 
vagy a tagállamok hatáskörébe tartozó 
tevékenységek ellenőrzése révén.
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság által 
...* előtt a Szerződéssel létrehozott 
eljárásoknak megfelelően benyújtott 
javaslatok alapján fogadják el.
_________________
* az ezen irányelv hatálybalépését követő 
négy év

(EP első olvasat 78. módosítás)

Módosítás: 32
24. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …*-ig 
megfeleljenek. A tagállamok e 
rendelkezések szövegét haladéktalanul
eljuttatják a Bizottsághoz.
______________

* ezen irányelv hatálybalépését követően 
három évvel

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …*-ig 
megfeleljenek. A tagállamok e 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz.
______________

* ezen irányelv hatálybalépését követően 
két évvel

(EP első olvasat 79. módosítás)

Módosítás: 33
I. melléklet

A jó környezeti állapot meghatározásakor 
figyelembe veendő 

A 3. és 9. cikkben említett feltételek

  



PE 392.093v02-00 28/32 PR\681771HU.doc

HU

általános környezetminőségi mutatók
(3. cikk 5. pont, 9. cikk (1) és (3) bekezdés 

és 22. cikk)
1) A tengeri táplálékláncok valamennyi 
ismert eleme normális abundanciával és 
diverzitással van jelen.

a) tendenciális információk alapján egy 
tengeri régió biológiai sokfélesége 
megőrzött (ha a tendenciák stabilak) és 
helyreállított (ha csökkenő tendenciákat 
jegyeztek fel), ideértve az ökoszisztémákat, 
az élőhelyeket és a fajokat, különleges 
figyelmet fordítva azokra, amelyek egyes 
ökológiai jellemzők, gyengeség, 
érzékenység, lassú növekedés, alacsony 
termékenység, hosszú élet, az elterjedési 
területük perifériáján való létük, szegény 
genetikai folytonosság és genetikailag 
elkülönült szubpopulációk miatt a 
legsérülékenyebbek az emberi 
tevékenységek hatásaival szemben;

2) Az emberi tevékenységek során 
betelepített nem őshonos fajok olyan 
mértékben vannak jelen, hogy az nem 
károsítja az ökoszisztémákat.

b) az összes élő tengeri erőforrás 
populációit helyreállították, és olyan 
szinten őrzik meg, amely lehetővé teszi a 
fajok hosszú távú bőségének biztosítását, 
valamint szaporító képességük teljes 
megőrzését, a populáció kor és méret 
szerinti felosztását bemutatva, ami az 
állomány jó egészségét tanúsítja;

3) Valamennyi gazdaságilag hasznosított 
hal és kagyló populációja biztonságos 
biológiai határokon belül van.

c) az emberi tevékenységnek (lényegében) 
nem kell érintenie azon fajok megoszlását 
és bőségét, amelyeket nem érint közvetlen 
kitermelés;

4) Minimálisra csökken az ember által 
előidézett eutrofizáció, különös tekintettel 
annak káros hatásaira.

d) csökkentették a halászati 
gyakorlatoknak a tengeri környezetre 
gyakorolt negatív hatásait, ideértve a 
tengerágyra gyakorolt hatásokat, valamint 
a nem célzott fajok és fiatal halak 
járulékos kifogását;

5) A fajok és az élőhelyek eloszlást, 
abundanciát és minőséget mutatnak, 
összhangban az uralkodó fiziográfiai, 
földrajzi és éghajlati feltételekkel. A 
biológiai sokféleség fennmarad.

e) a „takarmány” jellegű kis halfajok 
populációs szintjei – a tápláléklánc alsó 
szintjén – fenntarthatóak, különösen 
jelentőségüket figyelembe véve a függő 
ragadozók számára, beleértve a 
kereskedelmi értékű halakat, valamint az 
ökoszisztémák és az alapjukat képező 
erőforrások fenntartható megőrzése 
szempontjából;
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6) A tengerfenék épsége olyan szinten 
van, amelyen az ökoszisztémák működése 
biztosított.

f) a szintetikus anyagokat és a kémiai 
anyagokat tartalmazó, emberi eredetű, 
ökotoxikus anyagok koncentrációi, 
amelyek megzavarhatják a hormonális 
működést, a nullához közeliek, és 
közvetlenül vagy közvetve nem 
károsíthatják a környezetet vagy az emberi 
egészséget;

7) A tengervíz hidrográfiai feltételeinek 
tartós megváltozása nem károsítja a 
tengeri ökoszisztémákat.

g) a természetes eredetű, ökotoxikus 
anyagok koncentrációi közel vannak az 
ökoszisztéma természetes szintjeihez;

8) A szennyező anyagok koncentrációja 
olyan mértékű, hogy nem okoz szennyező 
hatást.

h) a partvidékről vagy a szárazföldek 
belsejéből, az akvakultúrákból, vagy 
csatornák szennyvizéből és egyéb 
kibocsátásokból származó szerves 
szennyező anyagok és a műtrágyák 
hatásai azon szintek alatt vannak, 
amelyek a környezetet vagy az emberi 
egészséget, vagy a tenger és a partok 
jogszerű használatát érinthetnék;

9) Az emberi fogyasztásra szánt halakban 
és egyéb tengeri eredetű élelmiszerekben 
lévő szennyező anyagok nem haladják 
meg a közösségi jogszabályokban vagy 
más vonatkozó előírásokban 
meghatározott szintet.

i) a például a tápanyagok, mint a foszfor 
és a nitrogén, kibocsátásainak 
tulajdonítható eutrofizációt arra a szintre 
csökkentették, amelyen már nem okozhat 
olyan nemkívánatos hatásokat, mint a 
biológiai sokféleség veszteségei, az 
ökoszisztémák leépülése, a mérgező algák
elszaporodása és a mélyebb vízrétegek 
oxigéntartalmának csökkenése;

10) A tengeri hulladék jellemzői és 
mennyiségei nem okoznak károsodást a 
tengeri környezetben.

j) a tengerágy, az altalaj vagy a helyhez 
kötött fajok kutatásából vagy 
kiaknázásából eredően a tengeri 
ökoszisztémára és tengerpartokra, ideértve 
az élőhelyeket és a fajokat, gyakorolt 
hatásokat minimalizálták, és nem érintik 
negatívan a tengerfenéki és a kapcsolódó 
ökoszisztémák szerkezeti és ökológiai 
sérthetetlenségét;

11) Az energiának – többek között a víz 
alatti zajnak – a tengeri környezetbe 
juttatása nem okoz abban károsodást.

k) a tengeri környezetekben és a 
tengerpartokon olyan szintre 
csökkentették a hulladékok mennyiségét, 
amely biztosítja, hogy nem jelentenek 
fenyegetést a tengeri fajokra és 
élőhelyekre, az emberi egészségre és a 
biztonságra, valamint a tengerparti 
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közösségek gazdaságára;
A tengeri régiónak vagy alrégiónak a 8. 
cikk (1) bekezdése szerinti jó környezeti 
állapotára vonatkozó jellemzők 
meghatározásakor a tagállamoknak
figyelembe kell venniük az e mellékletben 
felsorolt minden egyes általános 
környezetminőségi mutatót ahhoz, hogy 
azonosíthassák azokat a mutatókat, 
amelyeket az adott tengeri régió vagy 
alrégió jó környezeti állapotának 
megállapításához alkalmazni kell. Ha egy 
tagállam úgy véli, hogy egy vagy néhány 
mutató alkalmazására nincsen szükség, 
erről a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
értesítés keretében indokolással együtt 
tájékoztatja a Bizottságot.

l) a platformok és olajvezetékek 
működéséből eredő, szabályozott 
kibocsátások és a fúrási iszap használata 
nem jelentenek semmilyen jelentős 
kockázatot a tengeri környezetre 
vonatkozóan, továbbá a kőolaj- és 
gázberendezésekből származó véletlen 
anyagkibocsátásokat minimálisra 
csökkentették;

m) a működésből eredő valamennyi 
kibocsátást és a tengeri közlekedésből 
származó kibocsátásokat a nemzetközi 
jogszabályok, a tengerre vonatkozóan a 
regionális megállapodások és a közösségi 
jogszabályok szabályozzák, és betartják az 
őket szabályozó rendelkezéseket, továbbá 
minimálisra csökkentették a balesetek 
kockázatát;
n) a platformokból és vezetékekből 
származó rendszeres kőolaj-
kibocsátásokat és az ártalmas fúrási 
iszapok használatát abbahagyták, és ezen 
anyagok véletlen kibocsátásait 
minimalizálták;
o) a működésből eredő káros 
kibocsátásokat és a tengeri közlekedésből 
származó kibocsátásokat megszüntették, 
továbbá minimálisra csökkentették azokat 
a baleseti kockázatokat, amelyek káros 
kibocsátásokhoz vezetnek,;
p) tilos egzotikus fajoknak a tengeri és 
tengerparti környezetbe való szándékos 
betelepítése, a véletlen betelepítéseket 
minimálisra csökkentették, és a 
ballasztvizeket mint lehetséges betelepítési 
forrásokat megszüntették. Előzetes 
hatásvizsgálat nélkül tilos az 
akvakultúrákban új fajok használata 
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(ideértve az egzotikus és genetikailag 
módosított fajokat);
q) minimálisra csökkentették a fajokra, 
valamint a tengeri és tengerparti 
élőhelyekre gyakorolt azon hatásokat, 
amelyeket ember által készített építmények 
okoztak, és nem befolyásolják negatívan a 
fenéklakó és kapcsolódó ökoszisztémák 
szerkezeti és ökológiai sérthetetlenségét, 
sem a fajok, valamint a tengeri és 
tengerparti élőhelyek azon képességét, 
hogy az elterjedési területüket az 
éghajlatváltozáshoz igazítsák;
r) például a tengeri közlekedésből és a 
tenger alatti akusztikai berendezésekből 
származó zajszennyezést minimálisra 
csökkentették azzal a célkitűzéssel, hogy 
elkerüljék a tengeri életre, az emberi 
egészségre vagy a tenger és a tengerpartok 
jogszerű használatára gyakorolt negatív 
hatásokat;
s) megtiltották bármilyen folyadéknak 
vagy gáznak a vízoszlopba történő 
rendszeres/szándékos kibocsátását, és tilos 
a szilárd anyagok folyadékoszlopba 
történő kibocsátása, kivéve ha a 
nemzetközi jog betartásával és a 
környezetre gyakorolható hatások előzetes 
vizsgálatának az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EK tanácsi 
rendeletnek* és az alkalmazandó 
nemzetközi egyezményeknek megfelelő 
elvégzésével engedélyt adtak azokra;
t) megtiltották bármilyen folyadéknak 
vagy gáznak a tengerágyba/az altalajba 
történő rendszeres/szándékos 
kibocsátását, és tilos a szilárd anyagoknak 
a tengerágyba/az altalajba történő 
kibocsátása, kivéve ha a nemzetközi jog 
betartásával és a környezetre 
gyakorolható hatások előzetes 
vizsgálatának az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
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június 27-i 85/337/EK tanácsi 
rendeletnek* és az alkalmazandó 
nemzetközi egyezményeknek megfelelő 
elvégzésével engedélyt adtak azokra;
u) a potenciálisan káros emberi 
tevékenységre minden régióban 
fenntartott tengeri terület aránya, 
csakúgy, mint az e területeken jelen lévő 
alkotó ökoszisztémák sokfélesége elegendő 
ahhoz, hogy hatékonyan járuljanak hozzá 
védett tengeri területek regionális és 
globális hálózatához.
_____________
* HL L 175.,1985.7.5., 40. o. A legutóbb a 
2003/35/EK irányelvvel módosított 
irányelv.
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