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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus
(Jūrų strategijos direktyva)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (9388/2007 – C6-0000/2007),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0505)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2007),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
10 konstatuojamoji dalis

(10) Todėl tikslinga, kad kiekviena 
valstybė narė jai priklausantiems Europos 
vandenims parengtų jūrų strategiją, kurioje, 
nors strategija skirta saviems vandenims, 
būtų atsižvelgta į bendrą atitinkamo jūrų 
regiono perspektyvą. Jūrų strategijomis 
turėtų būti pasiekta, kad būtų vykdomos 
priemonių programos, skirtos gerai 
ekologinei būklei pasiekti arba ją išlaikyti. 
Tačiau neturėtų būti reikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi konkrečių 

(10) Todėl tikslinga, kad vieno jūros 
regiono valstybės narės užtikrintų, kad 
būtų sukurta viena bendra regionui ar 
subregionui skirta, jų jurisdikcijai ar 
suverenumui priklausančių vandenų jūrų 
strategija. Kiekviena valstybė narė jai 
priklausantiems Europos vandenims 
parengtų jūrų strategiją, kurioje, nors 
strategija skirta saviems vandenims, būtų 
atsižvelgta į bendrą atitinkamo jūrų regiono 
perspektyvą. Jūrų strategijomis turėtų būti 

  
1 2006.11.14 priimti tekstai, P6_TA(2006)482.
2 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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priemonių, kai nėra rimto pavojaus jūrų 
aplinkai arba kai sąnaudos būtų pernelyg 
didelės palyginti su jūrų aplinkai 
gresiančiu pavojumi, jei visi sprendimai 
nesiimti veiksmų yra tinkamai 
pagrindžiami.

pasiekta, kad būtų vykdomos priemonių 
programos, skirtos gerai ekologinei būklei 
pasiekti.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 9)

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 14 pranešėjos pakeitimu, kuriame pabrėžiama, kad valstybės 
narės turėtų sukurti vieną bendrą regionui ar subregionui skirtą jūrų strategiją. 

Pakeitimas 2
34 konstatuojamoji dalis

(34) Komisija turėtų pateikti pirmąją 
vertinimo ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą per dvejus metus nuo visų 
priemonių programų gavimo ir, bet kuriuo 
atveju, ne vėliau kaip iki 2021 m. Tolesnės 
Komisijos ataskaitos turėtų būti skelbiamos 
kas šešerius metus.

(34) Tikslinga, kad Komisija pateiktų
pirmąją vertinimo ataskaitą apie šios 
direktyvos įgyvendinimą per dvejus metus 
nuo visų priemonių programų gavimo ir, 
bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip iki 
2017 m. Tolesnės Komisijos ataskaitos 
turėtų būti skelbiamos kas šešerius metus.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 20)

Pakeitimas 3
37 konstatuojamoji dalis

(37) Bendrojoje žuvininkystės politikoje 
turėtų būti atsižvelgta į žvejybos poveikį 
aplinkai ir į šios direktyvos tikslus.

(37) Ateityje vykdant bendrosios
žuvininkystės politikos reformą, turėtų būti 
atsižvelgta į žvejybos poveikį aplinkai ir į 
šios direktyvos tikslus.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 22)

Pakeitimas 4
1 straipsnis

1. Šia direktyva nustatomi jūros aplinkos
apsaugos ir išsaugojimo, jos būklės 
blogėjimo prevencijos ir, jei įmanoma, tos 
aplinkos atkūrimo rajonuose, kuriuose ši 

1. Šia direktyva nustatomi principai,
kuriuos taikydamos valstybės narės turi 
pasiekti gerą jūrų aplinkos ekologinę 
būklę ne vėliau kaip iki 2017 m. ir imtis 



PR\681771LT.doc 7/30 PE 392.093v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

aplinka yra neigiamai paveikta, 
pagrindai.

priemonių, kuriomis:

Šiuo tikslu, siekiant geros jūrų aplinkos 
būklės užtikrinimo ir palaikymo vėliausiai 
iki 2021 m. parengiamos ir 
įgyvendinamos jūrų strategijos.

a) užtikrinama jūrų aplinkos apsauga ir 
išsaugojimas arba leidžiant ją atkurti, 
arba, jei įmanoma, atkuriant jūrų 
biologinės įvairovės ir jūrų ekosistemų 
funkcionavimą, procesus ir struktūrą;
b) užkertamas kelias jūrų aplinkos taršai 
ir palaipsniui ji mažinama siekiant 
užtikrinti, kad jūrų biologinei įvairovei, 
jūrų ekosistemoms, žmogaus sveikatai ar 
teisėtam naudojimuisi jūromis nebūtų 
poveikio ar didelės rizikos;
c) ribojama veikla jūrų aplinkoje ilgą 
laiką ir taip, kad nebūtų kenkiama 
būsimų kartų naudojimui ir veiklai, taip 
pat jūrų ekosistemų pajėgumams reaguoti 
į gamtos ar žmonių sukeltus pasikeitimus.

2. Jūrų strategijose žmogaus veiklos 
valdymui taikomas ekosistemomis 
pagrįstas metodas, tuo pačiu sukuriant 
sąlygas tausiam jūrų prekių ir paslaugų 
naudojimui.
3. Šia direktyva prisidedama prie įvairių 
politikos krypčių, susitarimų ir teisėkūros 
priemonių, turinčių poveikio jūrų 
aplinkai, darnos ir siekiama užtikrinti 
aplinkosaugos klausimų integravimą į jas.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 85)

Pakeitimas 5
3 straipsnio 1 dalis

1) „Jūrų vandenys“ – vandenys, jūros 
dugnas ir po juo esantis gruntas, jūros 
pusėje nuo pagrindinės linijos, nuo kurios 
matuojamas teritorinių vandenų plotis, 
besitęsiantys iki toliausios ribos tos 
teritorijos, kuri priklauso valstybių narių 
jurisdikcijai ir (arba) kurioje ji vykdo 
jurisdikciją pagal UNCLOS, išskyrus 
vandenis, esančius greta Sutarties II 

1) „Europos jūrų vandenys“ –
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priede išvardytų šalių ir teritorijų, bei 
Prancūzijos užjūrio departamentų ir 
kolektyvinių darinių. Jūrų vandenys jūros 
pusėje nuo pagrindinės linijos, kuriems 
taikoma Direktyva 2000/60/EB įtraukiami 
tik tiek, kiek tai yra susiję su atitinkamais 
jūrų aplinkos apsaugos elementais, 
kuriems nėra taikoma Direktyva 
2000/60/EB;

– visi Europos vandenys nuo pagrindinės 
linijos, nuo kurios matuojamas teritorinių 
vandenų plotis, besitęsiantys iki teritorijos, 
kurioje valstybės narės turi suverenumą 
arba jurisdikciją, tolimiausios ribos, 
įskaitant visų tų vandenų dugną ir po juo 
esantį gruntą; ir visi potvynio vandenys, 
kurie yra valstybėje narėje ar šalia jos ir 
nuo kurių matuojamas teritorinių 
vandenų atstumas, taip pat bet kokia 
sausumos dalis ar jūros dugnas, kurį 
nuolat ar protarpiais apsemia tie 
vandenys; ir
– visi potvynio vandenys, kurie yra 
valstybėje narėje ar šalia jos ir nuo kurių 
matuojamas teritorinių vandenų 
atstumas, taip pat bet kokia sausumos 
dalis ar jūros dugnas, kurį nuolat ar 
protarpiais apsemia tie vandenys;

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 27)

Pakeitimas 6
3 straipsnio 4 dalis

4) „Aplinkos būklė“ – bendra jūrų
vandenų aplinkos būklė, atsižvelgiant į 
juos sudarančių jūrų ekosistemų 
struktūrą, funkciją ir procesus bei 
natūralius fiziografinius, geografinius ir 
klimato veiksnius bei fizines ir chemines 
sąlygas, taip pat susidariusias dėl 
žmogaus veiklos atitinkamoje teritorijoje;

4) „ekologinė būklė“ – bendra aptariamų 
vandenų aplinkos būklė, atsižvelgiant į:

a) juos sudarančių jūrų ekosistemų 
struktūrą, veiklą ir procesus;
b) sudėtines dalis, sąlygas ir veiksnius, 
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nesvarbu, ar jie būtų akustiniai, 
biologiniai, cheminiai, klimato, 
geografiniai, geologiniai, fiziniai ar 
fiziografiniai, kurie susiję tarp savęs ir 
lemia a) punkte minimų jūrų ekosistemų 
sąlygas, produktyvumą, kokybę ir būklę.
b) punkte minimos sudėtinės dalys, 
sąlygos ir veiksniai apima tas sudėtines 
dalis, sąlygas ir veiksnius, kurie atsiranda 
dėl žmonių veiklos, nesvarbu, ar ši veikla 
atliekama Europai priklausančiuose jūrų 
vandenyse, ar už jų ribų;

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 27)

Pakeitimas 7
3 straipsnio 5 dalis

5) „gera aplinkos būklė“ – jūros vandenų 
aplinkos būklė, kai tie vandenys sudaro 
ekologiniu požiūriu įvairius ir dinamiškus 
vandenynus bei jūras, kurie yra švarūs, 
sveiki ir produktyvūs jiems būdingomis 
sąlygomis, o jūrų aplinkos naudojimas 
neperžengia tausaus naudojimo lygio, ir 
tokiu būdu išsaugomas potencialas ja 
naudotis dabartinėms ir būsimoms 
kartoms, t.y.:

5) „gera ekologinė būklė“ – aplinkos 
būklė, kai:

a) jūros ekosistemų struktūra, funkcijos ir 
procesai, kartu su susijusiais 
fiziografiniais, geografiniais ir klimato 
veiksniais sudaro sąlygas pilnaverčiam tų 
ekosistemų funkcionavimui ir palaiko jų 
atsparumą. Jūrų rūšys ir buveinės yra 
apsaugotos, užkirstas kelias žmogaus 
sukeltam biologinės įvairovės nykimui, o 
įvairių biologinių komponentų 
funkcionavimas yra subalansuotas;

a) ją sudarančių jūrų ekosistemų struktūra, 
veikla ir vystymasis leidžia šioms 
ekosistemoms funkcionuoti natūraliu, 
save palaikančiu būdu. Jūrų ekosistemos 
išlaiko savo natūralų gebėjimą atsikurti 
po didesnių aplinkos pokyčių; ir

b) ekosistemų hidromorfologinės, fizinės 
ir cheminės savybės, įskaitant tas savybes, 
kurios yra susiformavusios dėl žmogaus 
veiklos atitinkamoje teritorijoje, palaiko 
pirmiau aprašytas ekosistemas. 
Antropogeninis medžiagų ir energijos 

b) visa žmogaus veikla ir aptariamoje 
srityje, ir už jos ribų, tvarkoma taip, kad 
bendras spaudimas jūrų ekosistemoms 
suderinamas su gera ekologine būkle. 
Jūrų paslaugų ir išteklių naudojimo ir 
kita veikla, vykdoma jūrų aplinkoje, 
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patekimas į jūros aplinką nesukelia taršos 
poveikio.

neperžengia lygio, išlaikančio ekologinę 
pusiausvyrą pagal geografinę skalę, 
tinkamą naudoti atliekant vertinimus. 
Išlaikomas būsimų kartų vartojimo ir 
veiklos jūrų aplinkoje potencialas; ir
b a) saugoma jūrų biologinė įvairovė ir 
ekosistemos, vengiama jų pablogėjimo, 
galimas jų atkūrimas ir atsižvelgiant į 
galimybių ribas atkuriama jų veikla, 
vystymasis bei struktūra; ir
b b) tarša ir energija, įskaitant ir 
triukšmą, jūrų aplinkoje nuolatos 
mažinami siekiant užtikrinti, kad būtų 
sumažintas poveikis ar rizika jūrų 
biologinei įvairovei, jūrų ekosistemoms, 
žmonių sveikatai ar teisėtam jūrų 
naudojimui; ir
b c) patenkinamos visos sąlygos, 
išvardytos I priede;

Gera aplinkos būklė nustatoma jūrų 
regiono ar paregionio lygmeniu kaip 
nurodyta 4 straipsnyje, remiantis I priede 
pateiktais bendrais kokybiniais 
deskriptoriais. Siekiant geros aplinkos 
būklės taikomas ekosistemomis pagrįstas 
prisitaikomasis valdymas;

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 27)

Pakeitimas 8
3 straipsnio 9a dalis (nauja)

9a) „jūrų saugomos teritorijos“ –
teritorijos, kuriose ribojama ar uždrausta 
veikla, kuri nustatyta kaip daranti didelį 
spaudimą ir (arba) poveikį jūrų aplinkai. 
Jūrų saugomas teritorijas Jūrų strategijos 
rengimo metu nustato valstybės narės; jos 
yra jūrų teritorijos planavimo sistemos, 
kuri yra suderinta Bendrijos, regioniniu ir 
subregioniniu lygmenimis ir atitinka 
Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, 
dalis.
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(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 27)

Pakeitimas 9
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Suinteresuotos valstybės narės 
vėliausiai iki [2017 metų] pasiekia gerą 
ekologinę Europos vandenų būklę 
kiekviename jūrų regione, sukurdamos ir 
įgyvendindamos to regiono jūrų strategiją 
pagal šios direktyvos nuostatas.
Valstybės narės steigia atitinkamus savo 
Europos jūrų vandenų valdymo 
padalinius kiekviename jūrų regione ar 
subregione. Steigiant valdymo padalinius, 
kai reikia, atsižvelgiama į jau veikiančius 
valdymo, stebėsenos ir informavimo 
padalinius ir tai numatoma atitinkamoje 
jūrų strategijoje.
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokį įsteigtą valdymo padalinį iki 
datos, nurodytos 24 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 31)

Pakeitimas 10
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė kiekvienam 
jūrų regionui ar paregioniui parengia 
jūrų strategiją savo jūrų vandenims, 
laikydamasi veiksmų plano, pateikto 2 
dalies a ir b punktuose.

1. Valstybės narės pasiekia gerą ekologinę 
būklę, sukurdamos ir įgyvendindamos 
jūrų strategijas.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 32)

Pakeitimas 11
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 

2. Valstybės narės, kurių teritorijos 
patenka į vieną jūrų regioną, užtikrina, 
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būtų užtikrintas šios direktyvos tikslams 
pasiekti būtinų priemonių, visų pirma 
skirtingų a ir b punktuose nurodytų jūrų 
strategijų elementų, koordinavimas, kaip 
pateikta toliau: 

kad būtų parengta viena bendra vieno 
regiono ar subregiono jūrų strategija, 
skirta jų suverenumui ar jurisdikcijai 
priklausantiems to regiono vandenims. 
Kiekviena valstybė narė kiekvieno 
atitinkamo jūrų regiono atžvilgiu 
parengia jūrų strategiją jai 
priklausantiems Europos jūrų vandenims 
laikydamasi tokio veiksmų plano:

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 33)

Pakeitimas 12
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) rengimas: a) rengimas:

i) atitinkamų vandenų dabartinės aplinkos 
būklės ir žmogaus veiklos poveikio jų 
aplinkai pradinis įvertinimas, kuris turi 
būti baigtas iki ... * pagal 8 straipsnį;

i) atitinkamų vandenų dabartinės 
ekologinės būklės ir žmogaus veiklos 
poveikio atitinkamiems vandenims
pradinis vertinimas, kuris turi būti baigtas 
vėliausiai ... * pagal 8 straipsnį;

ii) atitinkamų vandenų geros aplinkos
būklės nustatymas, kuris turi būti atliktas 
iki ... * pagal 9 straipsnio 1 dalį;

ii) atitinkamų vandenų geros ekologinės
būklės nustatymas, kuris turi būti atliktas 
vėliausiai ... * pagal 9 straipsnio 1 dalį;

iii) tam tikrų aplinkos apsaugos tikslų ir 
susijusių rodiklių nustatymas iki ... **
pagal 10 straipsnio 1 dalį;

iii) tam tikrų aplinkos apsaugos tikslų ir 
susijusių rodiklių nustatymas vėliausiai ** 
pagal 10 straipsnio 1 dalį;

iv) nuolatinio tikslų vertinimo ir 
atnaujinimo stebėsenos programos 
parengimas ir įgyvendinimas iki ... *** 
pagal 11 straipsnio 1 dalį, išskyrus tuos 
atvejus, kai atitinkamuose Bendrijos teisės 
aktuose nurodyta kitaip;
_______________

* keturi metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

** penki metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

*** šešeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

iv) nuolatinio tikslų vertinimo ir 
atnaujinimo stebėsenos programos 
parengimas ir įgyvendinimas vėliausiai ... 
** jei nenurodyta kitaip atitinkamuose 
Bendrijos teisės aktuose, pagal 11 
straipsnio 1 dalį;
_______________

* dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
** treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
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(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 34)

Pakeitimas 13
5 straipsnio 2 dalies b punktas

b) Priemonių programos: b) Priemonių programos:
i) priemonių programos, skirtos gerai 
aplinkos būklei pasiekti ar išlaikyti, 
parengiamos vėliausiai iki 2016 m. pagal 
13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis;

i) priemonių programos, skirtos gerai 
ekologinei būklei pasiekti, parengiamos 
vėliausiai iki 2012 m. pagal 13 straipsnio 1, 
2 ir 3 dalis;

ii) i punkte numatytos programos 
pradedamos įgyvendinti ne vėliau kaip iki 
2018 m. pagal 13 straipsnio 7 dalį.

ii) i punkte numatytos programos 
pradedamos įgyvendinti ne vėliau kaip 
2014 m. pagal 13 straipsnio 7 dalį.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 35)

Pakeitimas 14
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės sukuria atitinkamus 
mechanizmus, kurie užtikrintų, kad 2 
dalyje, atsižvelgiant į 8, 9, 10, 11 ir 13 
straipsnius, numatytos priemonės būtų 
sukurtos ir įgyvendintos pagal 5 straipsnį, 
parengiant vieną bendrą, kiekvienam 
regionui skirtą jūrų strategiją ir bendrą 
pranešimą dėl šiuose straipsniuose 
nurodytų dalių.
Valstybės narės ar kompetentinga valdžios 
institucija per tris mėnesius Komisijai ir 
suinteresuotoms valstybėms narėms 
pateikia pranešimus.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 37)

Pakeitimas 15
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Jūrų saugomos teritorijos

1. Kiekvieno regiono ar subregiono 
strategijose valstybės narės numato 
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priemones, skirtas jūrų saugomomis 
teritorijomis nustatytoms sritims.
Jei reikia, valstybės narės į savo regionų 
ar subregionų strategijas taip pat įtraukia 
priemones, skirtas įkurti uždariems jūrų 
gamtos rezervatams, labiausiai 
pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms ir 
biologinei įvairovei apsaugoti ir išsaugoti.
2. Priemonių programą rengianti valstybė 
narė, be kitų priemonių, į ją įtraukia 
erdvinės apsaugos priemones, įskaitant 
(bet neapsiribojant) specialias draustinių 
teritorijas pagal Direktyvą 92/43EEB, 
specialias saugomas teritorijas pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos Direktyvą 
79/409 EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos2 ir saugomas jūrų teritorijas, 
apibrėžtas Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių dalyvių konferencijos 
sprendime VII/5, taip pat kitas priemones 
pagal bet kuriuos tarptautinius ar 
regioninius susitarimus, kuriuose 
dalyvauja Bendrija.
3. Valstybės narės užtikrina, kad, 
nustatant šias teritorijas būtų prisidedama 
prie suderinto ir pavyzdinio jūrų saugomų 
teritorijų tinklo sukūrimo (jis turi būti 
sukurtas vėliausiai iki 2012 m.). Šį tinklą 
turi sudaryti pakankamo dydžio 
teritorijos, visiškai apsaugotos nuo 
gavybos pramonės, inter alia, siekiant 
apsaugoti neršimą, jauniklių auginimą ir 
maitinimą, taip pat siekiant išsaugoti ar 
atkurti ekosistemų vientisumą, struktūrą 
ir veikimą.
4. Valstybės narės įsteigia vieną ar kelis 
tokių jūrų saugomų teritorijų registrus, 
kurie įforminami iki …*.
5. Visuomenė gali naudotis registre (-
uose) esančia informacija.
6. Jūrų saugomų teritorijų registrai, skirti 
kiekvienam jūrų regionui ar subregionui, 
persvarstomi ir atnaujinami.
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______________
* treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 39)

Pakeitimas 16
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2. Siekdamos šioje direktyvoje nustatytų 
tikslų, kiekvieno jūrų regiono arba 
paregionio valstybės narės kiek galėdamos 
stengiasi koordinuoti savo veiksmus, 
panaudodamos atitinkamus tarptautinius 
forumus, įskaitant regioninių jūrų 
konvencijų mechanizmus ir struktūras, su 
trečiosiomis šalimis, turinčiomis 
suverenumą arba jurisdikciją to paties 
jūrų regiono arba paregionio vandenyse.

2. Siekdamos jūrų strategijos nustatymo ir 
įgyvendinimo, kiekvieno jūrų regiono arba 
paregionio valstybės narės kiek galėdamos 
stengiasi koordinuoti savo veiksmus, 
panaudodamos atitinkamus tarptautinius 
forumus, įskaitant regioninių jūrų 
konvencijų mechanizmus ir struktūras, su:

a) trečiosiomis šalimis, turinčiomis 
suverenumą arba jurisdikciją atitinkamo 
jūrų regiono jūrų teritorijose;
b) trečiosiomis šalimis, kurių laivai, 
plaukiojantys su jų vėliava, vykdo veiklą 
atitinkamame jūrų regione, ir
c) trečiosiomis šalimi, kurios neturi 
priėjimo prie jūros, bet kurių teritorijose 
yra konkrečių ar išsklaidytų taršos 
šaltinių, kurie upėmis ar per atmosferą 
teršia atitinkamą jūrų regioną.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 42)

Pagrindimas

Šalys, kurios neturi priėjimo prie jūros, ir šalys, kurių laivai plaukioja valstybės narės 
vandenyse, savo teršalais, išmetamais  žemyne ir iš laivų, gali itin pakenkti tų vandenų 
ekologinei būklei. Direktyvoje numatoma, kad valstybės narės, jei tikslinga ir tinkama, turėtų 
naudotis veikiančiomis institucijų struktūromis ir tarpusavyje koordinuoti veiksmus.

Pakeitimas 17
8 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Valstybės narės, rengdamos kiekvieno 
jūrų regiono vertinimus pagal 1 dalį, 
pasitelkia 5 ir 6 straipsniuose numatytą 
bendradarbiavimą ir deda visas pastangas 
siekdamos užtikrinti, kad:
a) jų vertinimo metodai būtų suderinti su 
kitų tam pačiam regionui priklausančių 
valstybių narių metodais; 
b) būtų atsižvelgiama į tarpvalstybinius 
veiksnius ir aplinkybes;
c) būtų atsižvelgiama į tam pačiam jūrų 
regionui priklausančių valstybių narių 
nuomones.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 51)

Pakeitimas 18
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Remdamosi pagal 8 straipsnio 1 dalį 
atliktu pradiniu įvertinimu valstybės narės 
kiekvienam atitinkamam jūrų regionui ar 
paregioniui nustato jūrų vandenų geros 
aplinkos būklės savybes, remdamosi I 
priede išvardintais bendrais kokybiniais 
deskriptoriais, taip pat šio straipsnio 3 
dalyje numatytais kriterijais ir metodikos 
standartais.

1. Remdamosi pagal 8 straipsnio 1 dalį 
atliktu pradiniu įvertinimu valstybės narės 
kiekvienam atitinkamam jūrų regionui ar 
paregioniui nustato jūrų vandenų geros
aplinkos būklės savybes, remdamosi I ir 
III prieduose išvardintais bendrais 
kokybiniais deskriptoriais bei savybėmis, 
pavojais ir poveikiais.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 53)

Pakeitimas 19
9 straipsnio 3 dalis

3. Taikant 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir 
remiantis I ir III priedais iki ... *
nustatomi geros aplinkos būklės 
nustatymo kriterijai ir metodikos 
standartai, kuriais remiantis iš dalies 
keičiami neesminiai šios direktyvos 
elementai, juos papildant, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų 

Išbraukta.
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galima palyginti kokiu mastu skirtinguose 
jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta 
gera aplinkos būklė. Prieš pasiūlydama 
tokius kriterijus ir standartus, Komisija 
konsultuojasi su visomis suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant regionines jūrų 
konvencijas.
______________
* dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 54)

Pakeitimas 20
10 straipsnio 1 dalis

1. Remdamosi pagal 8 straipsnio 1 dalį 
atliktu pradiniu įvertinimu valstybės narės 
kiekvienam jūrų regionui ar paregioniui
nustato išsamius aplinkos apsaugos tikslus 
ir susijusius rodiklius savo jūrų vandenims, 
kuriais remiamasi siekiant geros aplinkos 
būklės jūrų aplinkoje, atsižvelgdamos į IV 
priede pateiktą orientacinį savybių sąrašą.

1. Remdamosi pagal 8 straipsnio 1 dalį 
atliktu pradiniu įvertinimu, valstybės narės, 
kiekvieno atitinkamo jūrų regiono 
atžvilgiu, kartu nustato bendrus išsamius 
aplinkos apsaugos tikslus, skirtus 
vėliausiai iki 2017 m. gerai ekologinei 
būklei pasiekti ir susijusius rodiklius savo 
jūrų vandenims, atsižvelgdamos į 
neišsamų savybių sąrašą, pateiktą IV 
priede.

Nustatydamos tuos tikslus ir rodiklius 
valstybės narės atsižvelgia į tai, kad tų 
pačių vandenų atžvilgiu taip pat taikomi 
atitinkami esami aplinkos apsaugos tikslai, 
nustatyti nacionaliniu, Bendrijos arba 
tarptautiniu lygiu, užtikrinant, kad šie 
tikslai būtų suderinami tarpusavyje.

Nustatydamos tuos aplinkos apsaugos
uždavinius ir rodiklius valstybės narės 
atsižvelgia į tai, kad tų pačių vandenų 
atžvilgiu nuolat taikomi esami aplinkos 
apsaugos tikslai, nustatyti nacionaliniu, 
Bendrijos arba tarptautiniu lygiu, taip pat 
užtikrina, kad būtų atsižvelgiama ir  į 
tarpvalstybinius veiksnius bei aplinkybes. 

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 55)

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su bendros jūrų strategijos jūrų regionams ar subregioniams 
koncepcija, kurią pasiūlė pranešėja. Juo siekiama užtikrinti, kad kiekvienam jūrų regionui ar 
subregionui būtų patvirtintas bendras tikslų ir rodiklių rinkinys, ir tai turėtų skatinti darną, 
vienodas konkurencijos sąlygas ir palengvinti aplinkos būklės stebėseną ir įvertinimą visame 
regione. Jūrų aplinkos, labiau nei sausumos aplinkos atveju, būtina atsižvelgti į 
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tarpvalstybinius veiksnius ir aplinkybes.

Pakeitimas 21
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
pirmiau minėtą 1 dalį, parengia
kiekvienam jūrų regionui ar subregionui 
skirtas stebėsenos programas ir 
koordinavimo tikslais privalo imtis 
veiksmų ir užtikrinti, kad:
a) stebėsenos metodai valstybėse narėse 
būtų suderinti ir pagrįsti aiškiai 
apibrėžtais bendrais tikslais;

b) būtų atsižvelgiama į atitinkamus 
tarpvalstybinius veiksnius ir aplinkybes.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 57)

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pagerinti pagal šias programas vykdomų tikrinimų koordinavimą ir 
suderinamumą. Jo tikslas – užtikrinti, kad stebėsenos etapo metu būtų atsižvelgiama į 
tarpvalstybinį poveikį ir veiksnius.

Pakeitimas 22
12 straipsnis

Pranešimai ir Komisijos teikiamos
konsultacijos

Pranešimai ir Komisijos įvertinimai

Remdamasi visais pagal 9 straipsnio 2 dalį, 
10 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį 
pateiktais pranešimais dėl kiekvieno jūrų 
regiono arba paregionio, Komisija teikia 
konsultacijas kiekvienai valstybei narei dėl 
to, ar aspektai, apie kuriuos pranešta, yra 
tinkamas pagrindas šios direktyvos 
reikalavimams įvykdyti.

Remdamasi visais pagal 9 straipsnio 2 dalį, 
10 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį 
pateiktais pranešimais dėl kiekvieno jūrų 
regiono arba paregionio, Komisija teikia 
konsultacijas kiekvienai valstybei narei dėl 
to, ar aspektai, apie kuriuos pranešta, yra 
tinkamas pagrindas šios direktyvos 
reikalavimams įvykdyti.

Teikdama konsultacijas Komisija 
atsižvelgia į sistemų skirtinguose jūrų 
regionuose arba paregioniuose bei visoje 
Bendrijoje darną ir gali paprašyti 

Atlikdama įvertinimus Komisija 
atsižvelgia į sistemų skirtinguose jūrų 
regionuose arba paregioniuose bei visoje 
Bendrijoje darną ir gali paprašyti 
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atitinkamos valstybės narės pateikti turimą 
ir būtiną papildomą informaciją.

atitinkamos valstybės narės pateikti 
(išbraukta) būtiną papildomą informaciją.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
stebėsenos programas, parengtas 
vadovaujantis 11 straipsniu, gavimo, 
Komisija gali atmesti dalį arba visą 
valstybės narės pateiktą programą, jei ji 
mano, kad programa neatitinka šios 
direktyvos. Bet koks Komisijos sprendimas 
atmesti programą turi būti motyvuotas.

Pagrindimas

Komisija turi išlaikyti savo kontrolės funkcijas regioninių jūrų strategijų srityje, kad būtų 
užtikrinta šios direktyvos įgyvendinimo kokybė ir atitikimas.

Pakeitimas 23
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybių narių priemonių 
programose numatytos ir erdvinės 
priemonės. Šios priemonės yra (bet jomis 
neapsiribojama) specialios draustinių 
teritorijos pagal Direktyvą 92/43EEB, 
specialios saugomos teritorijas pagal 
Direktyvą 79/409 EB ir saugomos jūrų 
teritorijos, apibrėžtos Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių dalyvių konferencijos 
sprendime VII/5, taip pat kitos priemonės 
pagal bet kuriuos tarptautinius ar 
regioninius susitarimus, kuriuose 
dalyvauja Bendrija.
Valstybės narės užtikrina, kad šiomis 
priemonėmis būtų prisidedama prie 
suderinto ir pavyzdinio jūrų saugomų 
teritorijų sukūrimo vėliausiai iki 2012 m. 
Šiam tinklui priklausiančios teritorijos 
turi būti pakankamo dydžio, visiškai 
apsaugotos nuo gavybos pramonės, 
siekiant, inter alia, apsaugoti neršimą, 
jauniklių priežiūrą ir maitinimą, ir 
išlaikyti ar atkurti ekosistemų vientisumą, 
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struktūrą ir funkcionavimą.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 62)

Pakeitimas 24
14 straipsnis

Išimtys Išimtys
1. Kai valstybė narė jai priklausančiuose 
jūrų vandenyse nustato konkrečią 
teritoriją, kurioje dėl bet kurios a–d 
punktuose išvardytų priežasčių aplinkos 
apsaugos tikslai negali būti pasiekti 
priemonėmis, kurių imasi ta valstybė narė, 
arba dėl e punkte nurodytų priežasčių 
negali būti pasiekti per atitinkamą 
terminą:

1. Kai valstybė narė, parengusi 13 
straipsnio 1 dalyje numatytą priemonių 
programą, nustato, kad tam tikrais atvejais
dėl bet kurios iš toliau išvardytų priežasčių 
aplinkos apsaugos tikslai ir gera ekologinė 
būklė negali būti pasiekti priemonėmis, 
kurių imasi ta valstybė narė, ji aiškiai 
nurodo tuos atvejus savo priemonių 
programoje ir pateikia Komisijai 
paaiškinimus, būtinus jos požiūriui 
pagrįsti:

a) šiai valstybei narei aplinkos apsaugos 
tikslas nėra aktualus, atsižvelgiant į 
ypatybes, dėl kurių šis tikslas nėra 
svarbus;
b) teisė priimti minimas priemones pagal 
Bendrijos teisę nepriklauso išimtinai šiai 
valstybei narei;
c) teisė priimti minimas priemones pagal 
tarptautinę teisę nepriklauso išimtinai šiai 
valstybei narei;

a) veiksmai arba neveikimas, už kuriuos 
atitinkama valstybė narė nėra atsakinga;

d) atitinkamos valstybės narės, kuri nėra 
atsakinga, trečiosios šalies arba Europos 
Bendrijos ar kitos tarptautinės 
organizacijos veiksmai arba neveikimas;

b) gamtinės priežastys; e) gamtinės priežastys;
c) force majeure; ea) force majeure;

eb) klimato kaita;
d) jūrų vandenų savybių pokyčiai, atsiradę 
dėl veiksmų, kurių imtasi dėl priežasčių, 
susijusių su itin svarbiais viešaisiais 
interesais, nusvėrusių neigiamą poveikį 
aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį poveikį;

ec) jūrų vandenų fizinių savybių pokyčiai, 
atsiradę dėl veiksmų, kurių imtasi dėl 
priežasčių, susijusių su itin svarbiais 
viešaisiais interesais.



PR\681771LT.doc 21/30 PE 392.093v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

e) gamtinės sąlygos, kurios neleidžia laiku 
pagerinti atitinkamų jūrų vandenų būklę.

Atitinkama valstybė narė aiškiai nurodo 
tokias teritorijas savo priemonių 
programoje ir savo nuomonę pagrindžia 
Komisijai. Nurodydamos konkrečias 
teritorijas valstybės narės įvertina 
pasekmes atitinkamame jūrų regione ar 
paregionyje esančioms valstybėms 
narėms.
Tačiau atitinkama valstybė narė imasi 
tinkamų ad hoc priemonių, kad galėtų 
toliau siekti aplinkos apsaugos tikslų, 
užkirstų kelią tolesniam dėl b, c ar d 
punktuose nurodytų priežasčių paveiktų 
jūrų vandenų būklės blogėjimui ir 
sušvelnintų neigiamą poveikį jūrų regiono 
ar paregionio lygmeniu arba kitos 
valstybės narės jūrų vandenyse.
2. Susidarius 1 dalies d punkte nurodytai 
padėčiai, valstybės narės užtikrina, kad 
dėl pokyčių netaptų visam laikui 
nebeįmanoma pasiekti arba nebūtų 
sutrukdyta siekti geros aplinkos būklės 
jūrų regiono ar paregionio lygmeniu arba 
kitos valstybės narės jūrų vandenyse.

2. Kiekviena valstybė narė, kuri remiasi 1 
dalies b, c, d, e, ea arba ec punktais, į savo 
priemonių programą įtraukia atitinkamas 
ad hoc priemones, kurios yra 
suderinamos su Bendrijos ir tarptautine 
teise, siekiant sumažinti mastą, kuriuo 
neįmanoma užtikrinti geros Europos jūrų 
vandenų ekologinės būklės atitinkamame 
jūrų regione.

3. 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytos 
ad hoc priemonės jei įmanoma 
integruojamos į priemonių programas.

3. Kiekviena valstybė narė, kuri remiasi 1 
dalies ec punktu, užtikrina, kad
pakeitimai arba pakitimai visiškai 
nesunaikintų arba nesutrukdytų siekti 
geros ekologinės būklės atitinkamame 
jūrų regione.
3 a. Kai valstybė narė remiasi 1 dalies b 
punkte nurodyta priežastimi ir kai 
Komisija patvirtina tos priežasties 
tikrumą, Komisija, atsižvelgdama į savo 
kompetencijos ribas, nedelsdama imasi 
visų būtinų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad būtų pasiektas atitinkamas 
aplinkos apsaugos tikslas.
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(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 66)

Pakeitimas 25
16 straipsnis

Pranešimai ir Komisijos teikiamos
konsultacijos

Pranešimai ir Komisijos įvertinimai

Remdamasi pagal 13 straipsnio 6 dalį 
pateiktais pranešimais apie priemonių 
programas Komisija teikia konsultacijas 
kiekvienai valstybei narei dėl to, ar 
praneštos programos yra tinkamas 
pagrindas gerai aplinkos būklei pasiekti, 
kaip nustatyta pagal 9 straipsnio 1 dalį.

Remdamasi pagal 13 straipsnio 6 dalį 
pateiktais pranešimais apie priemonių 
programas Komisija teikia konsultacijas 
kiekvienai valstybei narei dėl to, ar 
praneštos programos yra tinkamas 
pagrindas gerai aplinkos būklei pasiekti, 
kaip reikalaujama šioje direktyvoje.

Teikdama konsultacijas Komisija 
atsižvelgia į priemonių programų 
suderinamumą visoje Bendrijoje ir gali 
paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti turimą ir būtiną papildomą 
informaciją.

Atlikdama įvertinimus Komisija 
atsižvelgia į priemonių programų 
suderinamumą visoje Bendrijoje ir gali 
paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti (išbraukta) būtiną papildomą 
informaciją.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
priemonių programas gavimo, Komisija 
gali atmesti dalį arba visą valstybės narės 
pateiktą programą, jei ji mano, kad 
programa neatitinka šios direktyvos. Bet 
koks Komisijos sprendimas atmesti 
programą turi būti motyvuotas.

Pagrindimas

Komisija turi išlaikyti savo kontrolės funkcijas regioninių jūrų strategijų srityje, kad būtų 
užtikrinta šios direktyvos įgyvendinimo kokybė ir atitikimas.

Pakeitimas 26
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Komisija paskelbia pirmąją šios 
direktyvos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitą per dvejus metus nuo tada, kai 
gaunamos visos priemonių programos ir, 

1. Komisija paskelbia pirmąją šios 
direktyvos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitą per dvejus metus nuo tada, kai 
gaunamos visos priemonių programos ir, 
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bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip 2021 m. bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip 2017 m.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 69)

Pakeitimas 27
20 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Komisija, ne vėliau, kaip …*,
paskelbia ataskaitą, kurioje aptaria 
egzistuojančius prieštaravimus ar 
dubliavimąsi tarp galimo šios direktyvos 
tobulinimo ir valstybių narių arba 
Bendrijos tarptautiniame ar bendrijos 
lygmenyje egzistuojančių pareigų, 
įsipareigojimų ir iniciatyvų aplinkos 
apsaugos Europos jūrų vandenyse srityje.
Ši ataskaita turi būti pateikta Europos 
Parlamentui ir Tarybai. 
___________
* ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 70)

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti, kad būtų nustatyti bet kokie veikiančių Bendrijos politikos 
programų, pvz., bendrosios žvejybos politikos ir gamtos išsaugojimo politikos pakeitimų 
prieštaravimai, ir būtų pateikti visi reikalingi papildymai.

Pakeitimas 28
20 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Praėjus ...*, Komisija praneša apie 
Bendrijai svarbių Arkties vandenyno 
vandenų jūrų aplinkos būklę ir, jei reikia, 
pasiūlo Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamas jų apsaugos priemones dėl 
pasirengimo paskelbti Arktį saugoma 
teritorija (panašiai kaip Antarktidą), kuri 
būtų apibrėžiama kaip „taikiems tikslams 
ir mokslui skirtas gamtos draustinis“.
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Valstybės narės, kurių Europos jūrų 
vandenys yra ir Arkties vandenyno 
vandenys, pateikia pradinį šių vandenų 
įvertinimą Arkties tarybai.
_____________
* dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 71)

Pagrindimas

Arkties vandenynas yra unikali ekosistema. Reikia atidžiai įvertinti pavojus, kylančius dėl 
dabartinio ir būsimo vandenyno naudojimo regione, ypač atsižvelgiant į klimato kaitos 
poveikį, dėl kurio vis daugiau regiono dalių tampa regionais, padengtais ne ledu, o vandeniu.

Pakeitimas 29
21 straipsnis

Komisija peržiūri šią direktyvą iki ... * ir 
prireikus pasiūlo būtinus pakeitimus.
____________

* penkiolika metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

1. Komisija peržiūri šią direktyvą iki ... * ir 
prireikus pasiūlo būtinus pakeitimus
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl:
______________
* 10 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

a) priemonių, kaip geriau užtikrinti gerą 
Europos jūrų vandenų ekologinę būklę, 
jeigu tai nebuvo pasiekta iki 2017 m.;

b) priemonių, kaip išsaugoti gerą Europos 
jūrų vandenų ekologinę būklę, jeigu ši 
būklė pasiekta iki 2017 m.

2. Komisija ypač atsižvelgia į 20 straipsnio 
1 dalyje minimą pirmąją vertinimo 
ataskaitą.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 73)

Pakeitimas 30
21a straipsnis (naujas)
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21 a straipsnis
Bendrijos finansavimas

1. Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu nustatyti 
jūrų strategiją, ši direktyva nuo 2007 m. 
įtraukiama į Bendrijos finansines 
priemones.
2. Valstybių narių parengtas programas 
bendrai finansuoja ES pagal esamas 
finansines priemones.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 74)

Pakeitimas 31
23a straipsnis (naujas)

23a straipsnis
Už Europos jūrų vandenų teritorijos ribų 

esantys vandenys
Europos Parlamentas ir Taryba arba 
Taryba prireikus priima Bendrijos 
priemones, kuriomis siekiama pagerinti 
vandenų, esančių už Europos jūrų 
vandenų teritorijos ribų, ekologinę padėtį, 
jeigu įmanoma tai padaryti kontroliuojant 
Bendrijos arba valstybių narių 
kompetencijai priklausiančią veiklą.
Šios priemonės priimamos remiantis 
Komisijos prieš ...* pateiktais pasiūlymais 
ir vadovaujantis Sutartyje numatyta 
tvarka.
_________________
* ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 78)

Pakeitimas 32
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
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teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki ... *, įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus.

______________
* trys metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki ... *, įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus.

______________
* dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimas 79)

Pakeitimas 33
I priedas

Bendri kokybiniai deskriptoriai, į kuriuos 
turi būti atsižvelgta nustatant gerą 

aplinkos būklę (nurodyti 3 straipsnio 5 
dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 3 

dalyje ir 22 straipsnyje)

3 ir 9 straipsniuose numatytos sąlygos

1) Visų žinomų jūrinio maisto grandinės 
elementų yra pakankamai ir įvairių.

a) remiantis kryptinga informacija, 
išsaugoma (jeigu tendencijos nekinta) ir 
atkuriama (jeigu jau buvo užregistruota 
mažėjimo tendencija) jūrų regiono 
biologinė įvairovė, įskaitant ekosistemas, 
arealus ir rūšis, ypatingą dėmesį skiriant 
tiems, kurie yra žmonių veiklos padarinių 
labiausiai pažeidžiami dėl tam tikrų 
ekologinių ypatybių: trapumo, jautrumo, 
lėto gausėjimo, mažo vaisingumo, 
ilgaamžiškumo, padėties už paplitimo 
zonos ribų, menko genetinio srauto ir 
genetiškai skirtingų šalutinių populiacijų;

2) Nevietinių rūšių introdukuotų dėl 
žmogaus veiklos yra tokio lygio, kuris 
neigiamai nekeičia ekosistemų pobūdžio.

b) visi gyvieji jūrų ištekliai yra atkuriami 
ir palaikomi tokiu lygiu, kuris užtikrintų 
ilgalaikę rūšių gausą ir kuris padėtų 
išsaugoti jų visišką reprodukcinį 
pajėgumą; jos pasiskirstymas pagal amžių 
ir dydį parodo gerą išteklių būklę;

3) Komerciniams tikslams naudojamos 
žuvų ir vėžiagyvių populiacijos neviršija 
saugių biologinių ribų.

c) žmogaus veikla neturi (iš esmės) 
paveikti rūšių, kurios nėra tiesiogiai 
naudojamos, pasiskirstymo ir kiekio;

4) Žmogaus sukelta eutrofizacija yra 
sumažinta, ypač jos neigiamas poveikis.

d) sumažinami neigiami žvejybos 
padariniai jūros aplinkai, įskaitant 
poveikį jūros dugnui ir atsitiktinai 
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pagaunamas nenumatytas rūšis ir jaunas
žuvis;

5) Rūšys ir buveinės yra pasiskirsčiusios, 
gausios ir kokybiškos pagal vyraujančias 
fiziografines, geografines ir klimatines 
sąlygas. Biologinė įvairovė yra išsaugota.

e) smulkių vadinamųjų pašarinių žuvų 
rūšių, priskiriamų žemiausiajam mitybos 
grandinės lygmeniui, populiacijų dydis 
yra ilgalaikis, ypač atsižvelgiant į jų 
svarbą nuo jų priklausomiems 
plėšrūnams, įskaitant komercinę vertę 
turinčias žuvis, ir ilgalaikiam ekosistemų 
išsaugojimui bei jų išteklių pagrindui;

6) Jūros dugno vientisumas yra tokio 
lygio, kad ekosistemų funkcijos yra 
apsaugotos.

f) dėl žmogaus veiklos atsiradusių 
ekotoksinių medžiagų (įskaitant sintetines 
ir chemines medžiagas, kurios sutrikdo 
hormonų veiklą) yra artima nuliui ir 
užtikrinama, kad jos tiesiogiai ar 
netiesiogiai nepaveiktų aplinkos ar 
žmonių sveikatos;

7) Hidrografinių sąlygų negrįžtamas 
pakitimas neturi neigiamo poveikio jūros 
ekosistemoms.

g) natūraliai atsiradusių ekotoksinių 
medžiagų koncentracija yra artima 
natūraliam ekosistemos lygiui;

8) Teršalų koncentracijos lygis yra toks, 
kad nesukelia taršos poveikio.

h) iš upės ir sausumos šaltinių, vandens 
ūkių, kanalizacijos nuotekų ir kitų 
šaltinių atnešamos organinės taršos ir 
trąšų poveikis nekenksmingas aplinkai, 
žmogaus sveikatai ir nepažeidžia teisėto 
jūrų ir pakrančių naudojimo;

9) Teršalai žmogaus maistui skirtoje 
žuvyje ir kituose jūros produktuose 
neviršija Bendrijos teisės aktuose 
nustatyto lygio ar kitų atitinkamų 
standartų.

i) eutrofikacija, kurią sukelia, pvz., 
organinių medžiagų, pvz., fosforo ir azoto 
teršalai, yra sumažinta iki tokio lygio, 
kuris nesukelia žalingo poveikio, pvz., 
biologinės įvairovės praradimo, 
ekosistemos nykimo, žalingo dumblių 
žydėjimo ir deguonies trūkumo dugno 
vandenyse;

10) Jūrą teršiančios šiukšlės ir jų kiekis 
nedaro žalos jūros aplinkai.

j) poveikis jūros ir pakrančių 
ekosistemoms, įskaitant padarinius 
arealui ir rūšims, kurių atsiranda dėl 
jūros dugno, po juo esančio grunto ar 
sėslių rūšių tyrinėjimų ir eksploatacijos, 
buvo visiškai sumažintas ir neigiamai 
neveikia bentoso ir susijusių ekosistemų 
struktūrinio ir ekologinio vientisumo;

11) Energijos, įskaitant povandeninį 
triukšmą, patekimas neturi neigiamo 

k) atliekų kiekis jūros ir pakrančių 
aplinkoje sumažintas iki tokio lygio, kad 
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poveikio jūros aplinkai. jos nekelia pavojaus jūrų rūšims ir 
arealams, žmogaus sveikatai ir pakrančių 
bendruomenių saugumui bei ūkiui;

Siekdamos nustatyti geros aplinkos būklės 
jūrų regione ar paregionyje savybes, kaip 
numatyta 9 straipsnio 1 dalyje, valstybės 
narės įvertina kiekvieną šiame priede 
išvardytą bendrą kokybinį deskriptorių, 
kad nustatytų tuos deskriptorius, kurie 
turi būti naudojami nustatant gerą 
aplinkos būklę tame jūrų regione ar 
paregionyje. Jei valstybė narė mano, kad 
netikslinga naudoti vieną ar kelis iš šių 
deskriptorių, ji pateikia įrodymus 
Komisijai, pateikdama pranešimą pagal 9 
straipsnio2 dalį.

l) reguliuojama pramoninė tarša iš naftos 
platformų ir naftotiekių bei gręžinių 
dumblo naudojimas nekelia pavojaus jūrų 
aplinkai, ir visiškai sumažinta atsitiktinė 
tarša medžiagomis iš jūros naftos ir dujų 
įrenginių;

m) visa pramoninė tarša ir tarša iš laivų 
reguliuojamos tarptautinės teisės, 
regioninių jūrų konvencijų ar ES teisės 
aktų ir juos atitinka, ir visiškai sumažintas 
avarijų pavojus;
n) sustabdyta nuolatinė tarša nafta iš 
naftos platformų ir naftotiekių ir 
nuodingo gręžinių dumblo naudojimas ir 
visiškai sumažinta atsitiktinė tarša šiomis 
medžiagomis;
o) žalinga pramoninė tarša ir laivų tarša 
pašalinta ir avarijų, kurių metu galima 
tarša, galimybė visiškai sumažinta;
p) draudžiama tikslingai auginti egzotinių 
rūšių jūrų ir pakrančių aplinkoje, o 
atsitiktinis augimas visiškai sumažintas ir 
kaip galimas tokio augimo šaltinis 
pašalinti balasto vandenys. Auginant 
žuvis draudžiama veisti naujas rūšis 
(įskaitant egzotines ir genetiškai 
modifikuotas rūšis) prieš tai neatlikus 
išankstinio poveikio tyrimo;
q) visiškai sumažintas žmogaus statybų 
poveikis jūrų rūšims ir arealams ir 
panaikintas šių statybų neigiamas 
poveikis bentoso ir susijusių ekosistemų 
struktūriniam ir ekologiniam vientisumui, 
jūrų ir pakrančių rūšių ir arealų 



PR\681771LT.doc 29/30 PE 392.093v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

gebėjimui pritaikyti savo paplitimo vietą 
atsižvelgiant į klimato kaitą;
r) garso tarša, kurią sukelia, pvz., laivų ir 
povandeninė garso įranga, yra visiškai 
sumažinta, siekiant apsisaugoti nuo bet 
kokio žalingo poveikio jūrų gyvūnijai, 
žmonių sveikatai ar teisėtam jūrų ir 
pakrančių naudojimui;
s) nuolatinė ir (arba) tikslinga jūros 
vandens sluoksnio tarša bet kokiais 
skysčiais arba dujomis ir tarša kietomis 
medžiagomis draudžiama negavus leidimo
pagal tarptautinės teisės normas ir 
neatlikus išankstinio poveikio aplinkai 
vertinimo pagal 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo * ir 
atitinkamų tarptautinių konvencijų 
nuostatas;
t) nuolatinė ir (arba) tikslinga jūros 
dugno ir (arba) po juo esančio grunto 
tarša bet kokiais skysčiais arba dujomis ir 
tarša kietomis medžiagomis draudžiama 
negavus leidimo pagal tarptautinės teisės 
normas ir neatlikus išankstinio poveikio 
aplinkai vertinimo pagal Direktyvos 
85/337/EEB ir atitinkamų tarptautinių 
konvencijų nuostatas;
u) kiekviename regione dalis nuo galimai 
žalingos žmogaus veiklos saugomos jūrų 
teritorijos, taip pat tų teritorijų ekosistemų 
įvairovė yra pakankami, kad būtų 
veiksmingai prisidedama prie regioninio 
ir pasaulinio jūrų saugomų teritorijų 
tinklo sukūrimo.
_____________
* OL L 175, 1985 7 4. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2003/35/EB.

(EP pirmojo svarstymo pakeitimai 80, 81, 82, 91, 92)
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