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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (jūras 
stratēģijas pamatdirektīva)

(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (9388/2007 – C6-0000/2007),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2005)0505)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
10. apsvērums

(10) Tādēļ katrai dalībvalstij, ņemot vērā 
būtiskas savu ūdeņu īpašības, būtu 
jāizstrādā savu jūras ūdeņu vides 
stratēģija, kurā būtu atspoguļota vispārējā 
perspektīva attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā.  Jūras stratēģijām vajadzētu 
gūt lielākos panākumus, īstenojot laba 
vides stāvokļa sasniegšanai vai 
saglabāšanai izstrādātās pasākumu 
programmas. Tomēr nebūtu jāprasa, lai 
dalībvalstis veic konkrētus pasākumus, ja 
jūras vide nav būtiski apdraudēta vai ja 

(10) Tādēļ jūras reģiona dalībvalstis 
nodrošina, lai reģionā vai apakšreģionā 
tiktu izstrādāta viena kopēja jūras vides 
stratēģija attiecībā uz to suverenitātē vai 
jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem. Katra
dalībvalsts, ņemot vērā būtiskas savu 
ūdeņu īpašības, izstrādā savu jūras ūdeņu 
vides stratēģiju, kurā ir atspoguļota 
vispārējā perspektīva attiecīgajā jūras 
reģionā vai apakšreģionā.  Jūras 
stratēģijām vajadzētu gūt lielākos 
panākumus, īstenojot laba vides stāvokļa 

  
1 Pieņemtie teksti, 14.11.2006., P6_TA(2006)482.
2 OV vēl nav publicēts.
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izmaksas būtu nesamērīgas, ņemot vērā 
jūras videi radītus apdraudējumus – ja 
vien lēmums nepieņemt rīcību ir attiecīgi 
pamatots.

sasniegšanai izstrādātās pasākumu 
programmas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 9. grozījums)

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta izstrādātajam 14. grozījumam, kurā viņš uzstāj, ka dalībvalstīm 
reģionā vai apakšreģionā ir jāizstrādā kopīga stratēģija par vienotu jūras vidi. 

Grozījums Nr. 2
34. apsvērums

(34) Komisijai divos gados pēc tam, kad tā 
būs saņēmusi visas pasākumu programmas, 
vajadzētu sniegt pirmo šīs direktīvas 
īstenošanas pārskata ziņojumu – un 
noteikti līdz 2021. gadam. Pēc tam 
turpmāki Komisijas ziņojumi būtu 
jāpublicē reizi sešos gados.

(34) Ir lietderīgi, ka Komisija divu gadu 
laikā pēc visu pasākumu programmas 
saņemšanas un ne vēlāk kā līdz 2017. 
gadam iesniedz pirmo novērtējuma
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu. Pēc 
tam turpmāki Komisijas ziņojumi būtu 
jāpublicē reizi sešos gados.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 20. grozījums)

Grozījums Nr. 3
37. apsvērums

(37) Kopējās zivsaimniecības politikā būtu 
jāņem vērā zvejas ietekme uz vidi un šīs 
direktīvas mērķi.

(37) Gaidāmajā kopējās zivsaimniecības 
politikas reformā būtu jāņem vērā zvejas 
ietekme uz vidi un šīs direktīvas mērķi.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 22. grozījums)

Grozījums Nr. 4
1. pants

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
aizsargātu un saglabātu jūras vidi, 
novērstu tās stāvokļa pasliktināšanos un, 
ja iespējams, atjaunotu to apgabalos, kur 
tā ir negatīvi ietekmēta.

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, ar kuru 
dalībvalstīm, vēlākais, līdz 2017. gadam
jūras vidē jāsasniedz labs stāvoklis un 
jāveic pasākumi, kas:

Tāpēc izstrādā un īsteno jūras stratēģijas, 
lai, vēlākais, līdz 2021. gadam jūras vidē 

a) nodrošina jūras vides aizsardzību un 
saglabāšanu vai padara iespējamu tās 
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sasniegtu vai saglabātu labu vides 
stāvokli.

atjaunošanos, vai, ja tas ir iespējams, 
atjauno jūras bioloģiskās daudzveidības 
un jūras ekosistēmu darbību, tajās 
notiekošos procesus un to struktūru;
(b) novērš jūras vides piesārņojumu un to 
pakāpeniski izskauž, lai novērstu tā 
ietekmi un risku, kas būtiski varētu kaitēt 
jūras bioloģiskajai daudzveidībai, jūras 
ekosistēmām, cilvēku veselībai un 
likumīgai jūras izmantošanai;
c) saglabā ilgtspējīgā līmenī jūras 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
kā arī pārējās jūrā notiekošās darbības tā, 
lai tās neapdraudētu nākamo paaudžu 
darbības iespējas un jūras ekosistēmu 
spēju reaģēt uz dabas vai cilvēka 
radītajām izmaiņām.

2. Ar jūras stratēģijām piemēros 
ekosistēmu pieeju cilvēku darbību vadībai, 
vienlaikus ļaujot ilgtspējīgi izmantot jūras 
preces un pakalpojumus.
3. Ar šo direktīvu veicina dažādu tādu 
politikas aspektu, nolīgumu un 
likumdošanas pasākumu savstarpēju 
saskaņotību, kas ietekmē jūras vidi, un 
tiecas nodrošināt vides apsvērumu 
integrēšanu tajos.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 85. grozījums)

Grozījums Nr. 5
3. panta 1. punkts
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1) "jūras ūdeņi" ir ūdeņi, jūras dibens 
un dzīles, kas atrodas jūras virzienā no 
bāzes līnijas, no kuras mēra teritoriālo 

ūdeņu platumu, un sniedzas līdz 
vistālākajam punktam apgabalā, kurā 

dalībvalstij ir jurisdikcija un/vai kurā tā to 
īsteno, saskaņā ar UNCLOS, izņemot 

Līguma II pielikumā minētajām valstīm 
un teritorijām piegulošos ūdeņus un 
Francijas aizjūras departamentus un 
teritoriālās kopienas. Jūras ūdeņi, kas 

atrodas jūras virzienā no bāzes līnijas, uz 
ko attiecas Direktīva 2000/60/EK, ir 

ietverti tikai tiktāl, ciktāl uz tiem attiecas 
būtiski jūras vides aizsardzības elementi, 
kas nav Direktīvas 2000/60/EK darbības 

jomā;

1) „jūras ūdeņi Eiropā”:

– visi ūdeņi Eiropā, kuri atrodas jūras 
virzienā no bāzes līnijas, no kuras mēra 
teritoriālo ūdeņu platumu, un sniedzas līdz 
vistālākajam punktam apgabalā, kas ir 
dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā, 
ietverot visu šādu ūdeņu gultni un grunti.
un
– visi plūdmaiņu ūdeņi, kuri atrodas 
dalībvalstu teritorijā vai ir tām pieguļoši 
un no kuriem nosaka teritoriālo ūdeņu 
attālumu (ūdeņi, kas atrodas sauzemes, 
t.i., krasta virzienā no bāzes līnijas), un 
visa sauszeme un jūras dibens, ko 
periodiski vai nepārtraukti klāj šie ūdeņi;

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 27. grozījums)

Grozījums Nr. 6
3. panta 4. punkts
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4) "vides stāvoklis" ir vispārējais vides 
stāvoklis attiecīgā apgabala jūras ūdeņos, 
ņemot vērā jūras ekosistēmu struktūru, 
funkcijas un tajās notiekošos procesus, 

dabiskos fiziogrāfiskos, ģeogrāfiskos un 
klimata faktorus, kā arī fizikālos un 
ķīmiskos apstākļus, tostarp cilvēku 

darbību izraisītos apstākļus;

4) "vides stāvoklis" ir vispārējais vides 
stāvoklis attiecīgā apgabala jūras ūdeņos, 
ņemot vērā:

a) jūras vidē ietilpstošo struktūru, funkcijas 
un tajā notiekošos procesus;

b) komponentus, apstākļus un faktorus –
akustiskus, bioloģiskus, ķīmiskus, 

klimatiskus, ģeogrāfiskus, ģeoloģiskus, 
fiziskus vai fizioģeogrāfiskus – starp 
kuriem notiek savstarpēja mijiedarbība un 
kuri nosaka attiecīgās a) punktā norādītās 
jūras vides apstākļus, produktivitāti, 
kvalitāti un stāvokli.
Komponenti, apstākļi un faktori, kas 
norādīti b) punktā ietver tos, kuri radušies 
cilvēka darbības rezultātā neatkarīgi no 
tā, vai šīs darbības tiek veiktas Eiropas 
jūras ūdeņos vai ārpus tiem;

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 27. grozījums)

Grozījums Nr. 7
3. panta 5. punkts

5) "labs vides stāvoklis" ir jūras ūdeņu
vides stāvoklis, kurā nodrošināti 
ekoloģiski daudzveidīgi un dinamiski 
okeāni un jūras, kas ir tīras, veselīgas un 
produktīvas sev raksturīgos apstākļos, un 
kurā jūras vidi izmanto ilgtspējīgi, 
tādējādi saglabājot izmantošanas un 
darbību potenciālu pašreizējām un 
turpmākajām paaudzēm, proti:

5) „labs ekoloģiskais stāvoklis”: tāds vides
stāvoklis, kad:

a) jūras ekosistēmu struktūra, 
funkcijas un tajās notiekošie procesi kopā 
ar saistītajiem fiziogrāfiskajiem, 
ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem 
faktoriem ļauj šīm ekosistēmām pilnībā
darboties un saglabāt stabilitāti. Jūras 
sugas un dzīvotnes ir aizsargātas, cilvēku 

a) struktūra, funkcijas un ekosistēmās
notiekošie procesi, kas ietilpst jūras vidē,
ļauj šīm ekosistēmām darboties pilnīgi 
pašuzturoši, kā tas notiek dabiski. Jūras 
ekosistēmas uztur savu dabisko 
pretošanās spēju, ja nākas saskarties ar 
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radītā bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās ir novērsta, un dažādi 
bioloģiskie komponenti darbojas 
līdzsvarā;

lielākām vides pārmaiņām; et

b) ekosistēmu hidromorfoloģiskās, 
fizikālās un ķīmiskās īpašības, tostarp 
cilvēku darbību izraisītās īpašības 
attiecīgajā apgabalā, atbalsta ekosistēmas, 
kā minēts iepriekš.  Vielu vai enerģijas 
antropogēna ieplūde jūras vidē neizraisa 
piesārņojuma sekas.

b) visas cilvēka darbības attiecīgajā 
apgabalā un ārpus tā notiek tādā veidā, 
lai to kopējā ietekme uz jūras 
ekosistēmām būtu savienojama ar labu 
ekoloģisko stāvokli. Jūras vidē veiktās 
cilvēka darbības notiek tā, lai 
nepārsniegtu ilgtspējības līmeni 
novērtējumam pakļautajā ģeogrāfiskā 
apvidū. Tiek saglabāts potenciāls, kas 
nākamajām paaudzēm ir nepieciešams 
jūras vides izmantošanai un darbībai tajā; 
un
ba) bioloģiskā daudzveidība un jūras 
ekosistēmas tiek aizsargātas, tiek novērsta 
to degradācija, ir iespējama reģenerācija 
un iespēju robežās tiek atjaunota to 
struktūra, funkcijas un tajās notiekošie 
procesi; un
bb) jūras vidē pastāvīgi tiek samazināts 
piesārņojums un enerģija, kā arī troksnis, 
nodrošinot tās ietekmes vai riska 
minimizāciju, kura apdraud bioloģisko 
daudzveidību, jūras ekosistēmas, cilvēka 
veselību vai likumīgu jūras izmantošanu; 
un 
bc) I pielikumā uzskaitītie nosacījumi tiek 
ievēroti;

Labu vides stāvokli nosaka jūras reģiona 
vai apakšreģiona līmenī, kā minēts 4. 
pantā, pamatojoties uz I pielikumā 
norādītajiem vispārējiem kvalitatīvajiem 
raksturlielumiem. Piemēro adaptīvu 
pārvaldību, pamatojoties uz ekosistēmu 
pieeju, lai virzītos pretī labam vides 
stāvoklim;

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 27. grozījums)

Grozījums Nr. 8
3. panta 9.a punkts (jauns)
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9.a) „jūras aizsargājamās zonas”: zonas, 
kurās ir ierobežotas vai aizliegtas tādas 
darbības, kuras tiek uzskatītas par būtisku 
spiedienu vai ietekmi izdarošām uz jūras 
vidi. Jūras aizsargājamās zonas nosaka 
dalībvalstis jūras ūdeņu vides stratēģijas 
sagatavošanas posmā, un tās ietilpst jūras 
telpiskās plānošanas sistēmā, kas ir 
vienota Kopienas, kā arī reģionālā un 
apakšreģionālā līmenī un atbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 27. grozījums)

Grozījums Nr. 9
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Katrā no jūras reģioniem ne vēlāk kā 
līdz 2017. gadam attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpanāk labs Eiropas jūras ūdeņu 
stāvoklis , izveidojot un īstenojot šim 
reģionam paredzētu stratēģiju saskaņā ar 
šīs direktīvas normām.
Dalībvalstis savos Eiropas ūdeņos paredz 
atbilstīgas pārvaldes vienības katram 
reģionam vai apakšreģionam. Šīs 
pārvaldes vienības attiecīgā gadījumā 
ņem vērā esošās pārvaldes, uzraudzības 
un statistiskās novērošanas vienības, un 
tās nosaka saskaņā ar jūras ūdeņu vides 
stratēģijas vadlīnijām.
Dalībvalstis informē Komisiju par visu 
pārvaldes vienību izveidošanu ne vēlāk kā 
līdz 24. panta 1. punktā norādītajam 
datumam.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 31. grozījums)

Grozījums Nr. 10
5. panta 1. punkts (jauns)

1. Katra dalībvalsts attiecībā uz katru 
attiecīgo jūras reģionu vai apakšreģionu 
izstrādā jūras stratēģiju par saviem jūras 

1. Dalībvalstis panāk labu ekoloģisko 
stāvokli, izstrādājot un īstenojot jūras 
stratēģijas.
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ūdeņiem atbilstīgi 2. punkta a) un b) 
apakšpunktā paredzētajam rīcības 
plānam.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 32. grozījums)

Grozījums Nr. 11
5. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā pasākumi, kas vajadzīgi šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanai, jo īpaši a) 
un b) apakšpunktā minētie dažādie jūras 
stratēģiju elementi, ir koordinēti šādi: 

2. Jūras reģiona dalībvalstis nodrošina, 
lai reģionā vai apakšreģionā tiktu 
izstrādāta viena kopīga jūras stratēģija 
attiecībā uz to suverenitātē vai jurisdikcijā 
esošajiem ūdeņiem. Katra dalībvalsts 
katram attiecīgajam jūras reģionam 
izstrādā jūras vides stratēģiju, ko piemēro 
tās Eiropas jūras ūdeņiem atbilstīgi 
šādam rīcības plānam:

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 33. grozījums)

Amendement 12
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) sagatavošanas posms: a) sagatavošanas posms:

i) līdz ... * pabeidz attiecīgo ūdeņu faktiskā 
vides stāvokļa un cilvēku darbību ietekmes 
uz vidi sākotnējo novērtējumu atbilstīgi 8. 
pantam;

i) līdz ... * pabeidz attiecīgo ūdeņu faktiskā 
vides stāvokļa un cilvēku darbību ietekmes 
uz vidi sākotnējo novērtējumu atbilstīgi 8. 
pantam;

ii) līdz ... ∗ nosaka attiecīgo ūdeņu labu 
vides stāvokli atbilstīgi 9. panta 
1. punktam;

ii) līdz ...  nosaka attiecīgo ūdeņu labu 
vides stāvokli atbilstīgi 9. panta 1. 
punktam;

iii) līdz ... ** nosaka mērķus vides jomā un 
ar tiem saistītus rādītājus atbilstīgi 
10. panta 1. punktam;

iii) līdz ... ** nosaka mērķus vides jomā un 
ar tiem saistītus rādītājus atbilstīgi 10. 
panta 1. punktam;

iv) līdz ...***, ja vien attiecīgos Kopienas 
tiesību aktos nav noteikts citādi, izstrādāt 
un īstenot monitoringa programmu mērķu 

iv) līdz ...***, ja vien attiecīgos Kopienas 
tiesību aktos nav noteikts citādi, izstrādāt 
un īstenot monitoringa programmu mērķu 

  
* OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
∗ OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
** OV: 5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
*** OV: 6 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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pastāvīgai novērtēšanai un regulārai 
atjaunināšanai atbilstīgi 11. panta 1. 
punktam;
_______________
∗ OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.
** OV: 5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.
*** OV: 6 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

pastāvīgai novērtēšanai un regulārai 
atjaunināšanai atbilstīgi 11. panta 1. 
punktam;
_______________
∗ OV: 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.
** OV: 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 34. grozījums)

Grozījums Nr. 13
5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) pasākumu programma: b) pasākumu programma:

i) vēlākais, līdz 2016. gadam izstrādāt 
pasākumu programmu laba vides stāvokļa 
sasniegšanai vai saglabāšanai atbilstīgi 13. 
panta 1., 2. un 3. punktam;

i) vēlākais, līdz 2012. gadam izstrādāt 
pasākumu programmu laba vides stāvokļa 
sasniegšanai atbilstīgi 13. panta 1., 2. un 3. 
punktam;

ii) vēlākais, līdz 2018. gadam sākt īstenot 
i) punktā paredzēto programmu atbilstīgi 
13. panta 7. punktam.

ii) vēlākais, līdz 2014. gadam sākt īstenot 
i) punktā paredzēto programmu atbilstīgi 
13. panta 7. punktam.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 35. grozījums)

Grozījums Nr. 14
5. panta 2.a punkts (jauns)
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2.a Dalībvalstis izveido atbilstīgus 
mehānismus, kas saskaņā ar 6. pantu 
ļautu izstrādāt un īstenot pasākumus, kuri 
noteikti 2. punktā, attiecībā uz 8., 9., 10., 
11. un 13. pantu tā, lai katrā reģionā tiktu 
izstrādāta viena kopīga jūras stratēģija un 
viens kopīgs ziņojums par šajos pantos 
precizētajiem elementiem.
Par katru jūras reģionu dalībvalsts vai 
kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā 
sniedz ziņojumu Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 37. grozījums)

Grozījums Nr. 15
5.a pants (jauns)
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5.a pants
Jūras aizsargājamās zonas

1. Dalībvalstīm to izstrādātajās stratēģijās 
ir jāprecizē aizsardzības pasākumi katram 
tādam reģiona un apakšreģiona 
apgabalam, ko sauc par „jūras 
aizsargājamo zonu”.
Dalībvalstis attiecīgā gadījumā saistībā ar 
savām reģionālajām un 
apakšreģionālajām stratēģijām arī pieņem 
pasākumus, lai izveidotu slēgtus jūras 
dabas rezervātus ar mērķi aizsargāt un 
saglabāt visneaizsargātākās jūras 
ekosistēmas un bioloģisko dažādību. 
2. Dalībvalsts, kas ievieš pasākumu 
programmu, tajos ietver telpiskās 
aizsardzības pasākumu piemērošanu, 
paredzot (ne tikai) izmantot īpašas 
saglabājamās zonas direktīvas par 
dzīvotnēm nozīmē, īpašas aizsardzības 
zonas direktīvas par putniem nozīmē un 
jūras aizsargājamās zonas, kas paredzētas 
Konvencijas par bioloģisko dažādību 
lēmumā VII/5, kā arī tādu pasākumu 
piemērošanu, kuri izriet no jebkuriem 
citiem starptautiskajiem vai reģionālajiem 
nolīgumiem, kuros ir iesaistīta Kopiena.
3. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs zonas 
sniegtu ieguldījumu saskaņota un 
raksturīga jūras aizsargājamo zonu tīkla 
izveidē ne vēlāk kā līdz 2012. gadam. Šis 
tīkls ietver pietiekama izmēra zonas, kas ir 
pasargātas no izmantošanas ieguvei, lai it 
īpaši aizsargātu nārsta, audzēšanas un 
barošanas vietas un lai ļautu saglabāt vai 
atjaunot ekosistēmu struktūru un 
darbības integritāti.
4. Dalībvalstis šīm jūras aizsargājamām 
zonām izveido vienu vai vairākus 
reģistrus, kas ir jāpabeidz vismaz...*. 
5. Šajā vai šajos reģistros iekļautajai 
informācijai ir jābūt publiski pieejamai.
6. Katra jūras reģiona vai apakšreģiona 
jūras aizsargājamo zonu reģistrs vai 
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reģistri ir jāpārskata un jāatjaunina.
______________
*trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 39. grozījums)

Grozījums Nr. 16
6. panta 2. punkta 1. daļa

2. Šīs direktīvas izpildes nolūkā
dalībvalstis katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā dara visu iespējamo, 
izmantojot attiecīgus starptautiskus 
forumus, tostarp reģionālo jūras konvenciju 
mehānismus un struktūras, lai koordinētu 
rīcību ar trešām valstīm, kuru suverenitātē
vai jurisdikcijā ir ūdeņi tajā pašā jūras 
reģionā vai apakšreģionā. 

2. Lai ieviestu un īstenotu stratēģiju jūras 
videi, dalībvalstis katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā dara visu iespējamo, 
izmantojot attiecīgus starptautiskus 
forumus, tostarp reģionālo jūras konvenciju 
mehānismus un struktūras, lai koordinētu 
rīcību:

a) ar trešām valstīm, kuru suverenitātē vai 
jurisdikcijā ir jūras zonas, kas ietilpst 
attiecīgajā jūras reģionā;
(b) ar trešām valstīm, kuru kuģi darbojas 
attiecīgajā jūras reģionā vai 
apakšreģionā; un
c) ar trešām valstīm, kurām nav 
piekrastes, taču kuru teritorijā ir gan 
stacionārā, gan difūzā piesārņojuma 
avoti, kas nonāk attiecīgajā jūras reģionā 
pa upēm vai caur atmosfēru.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 42. grozījums)

Pamatojums

To valstu darbības, kurām nav piekrastes un kuras izmanto kuģus dalībvalsts terotrijā, var 
būtiski ietekmēt šo ūdeņu ekoloģisko stāvokli ar piesārņojumu no sauszemes vai no kuģa. 
Direktīva paredz, ka dalībvalstīm, „ja tas ir īstenojami un lietderīgi", ir jāizmanto izveidotās 
institucionālās struktūras, lai koordinētu savas darbības.

Grozījums Nr. 17
8. panta 2.a punkts (jauns)
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2.a Dalībvalstis, kas sagatavo novērtējumu, 
kurš paredzēts 1. punktā, atbilstīgi 5. 
un 6. pantā noteiktajai sadarbības metodei 
attiecībā uz katru katru jūras reģionu 
nodrošina, lai:

a) to novērtēšanas metodes būtu 
saskaņotas visās viena jūras reģiona 
dalībvalstīs; 
b) tiktu ņemta vērā pārrobežu ietekme un 
īpašības;
c) tiktu ņemti vērā viena jūras reģiona 
dalībvalstu viedokļi.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 51. grozījums)

Grozījums Nr. 18
9. panta 1. punkta 1. daļa

1. Vadoties no sākotnējā novērtējuma, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 1. punktam, 
dalībvalstis attiecībā uz katru attiecīgo 
jūras reģionu vai apakšreģionu definē jūras 
ūdeņu laba vides stāvokļa raksturojošo 
elementu kopumu, pamatojoties uz I 
pielikumā uzskaitītajiem vispārējiem 
kvalitatīviem raksturlielumiem, kā arī uz 
šā panta 3. punktā norādītiem kritērijiem 
un metodoloģiskajiem standartiem.

1. Vadoties no sākotnējā novērtējuma, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 1. punktam, 
dalībvalstis attiecībā uz katru attiecīgo 
jūras reģionu vai apakšreģionu definē jūras 
ūdeņu laba vides stāvokļa raksturojošo 
elementu kopumu, pamatojoties uz 
vispārējiem kvalitatīviem raksturlielumiem
un uz īpašībām, faktoriem un ietekmēm, 
kas uzskaitītas I un III pielikumā..

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 53. grozījums)

Grozījums Nr. 19
9. panta 3. punkts

3. Kritērijus un metodoloģiskos standartus 
laba vides stāvokļa noteikšanai, kuri 
izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus 
elementus šajā direktīvā, to papildinot, 
nosaka saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru, 
pamatojoties uz I un III pielikumu, līdz 

svītrots



PE 392.093v02-00 18/30 PR\681771LV.doc

LV

...*, lai nodrošinātu konsekvenci un ļautu 
dažādos jūras reģionos un apakšreģionos 
salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides 
stāvoklis.  Pirms Komisija ierosina tādus 
kritērijus un standartus, tā apspriežas ar 
visām ieinteresētajām pusēm, tostarp ar 
reģionālajām jūras konvencijām.
______________
* OV: 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 54. grozījums)

Grozījums Nr. 20
10. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, 
kas veikts atbilstīgi 8. panta 1. punktam, 
dalībvalstis attiecībā uz saviem jūras 
ūdeņiem katram jūras reģionam vai 
apakšreģionam izstrādā mērķu vides jomā
un ar tiem saistīto rādītāju visaptverošu 
kopumu, lai koordinētu darbu laba vides 
stāvokļa sasniegšanai jūras vidē, ņemot 
vērā raksturojošo elementu indikatīvo
sarakstu, kas sniegts IV pielikumā.

1. Pamatojoties uz sākotnējo novērtējumu, 
kas veikts atbilstīgi 8. panta 1. punktam, 
dalībvalstis attiecībā uz saviem jūras 
ūdeņiem kopīgi katram no attiecīgajiem 
jūras reģioniem izstrādā vides mērķu 
visaptverošu kopumu, lai ne vēlāk kā līdz 
2017. gadam panāktu labu vides stāvokli,
un ar tiem saistīto rādītāju visaptverošu 
kopumu, ņemot vērā raksturojošo elementu 
sarakstu, kas sniegts IV pielikumā.

Nosakot minētos mērķus un rādītājus, 
dalībvalstis ņem vērā tādu attiecīgu mērķu 
vides jomā nepārtrauktu izpildi, kuri tiem 
pašiem ūdeņiem jau noteikti valstu, 
Kopienas vai starptautiskā līmenī, 
nodrošinot šo mērķu savstarpēju saderību.

Nosakot minētos vides mērķus un rādītājus, 
dalībvalstis ņem vērā tādu attiecīgu mērķu 
vides jomā nepārtrauktu izpildi, kuri tiem 
pašiem ūdeņiem jau noteikti valstu, 
Kopienas vai starptautiskā līmenī, 
nodrošinot, ka šo būtisko pārrobežu 
ietekmi un īpašības arī ņem vērā. 

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 55. grozījums)

Pamatojums

Šis grozījums atbilst vienotas reģiona vai apakšreģiona jūras vides stratēģijas izstrādes 
koncepcijai, ko pirmajā lasījumā ieviesa Eiropas Parlaments. Tas paredz nodrošināt, lai tiktu 
pieņemts viens vides mērķu un rādītāju kopums katram jūras reģionam vai apakšreģionam. 
Turklāt gan uz sauszemes, gan uz jūras vidi ir jāattiecina politika, kas ņem vērā pārrobežu 
ietekmi un elementus.

  
* OV: 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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Grozījums Nr. 21
11. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis saskaņā ar 1. punktā 
paredzētajiem noteikumiem katram 
reģionam vai apakšreģionam izstrādā 
monitoringa programmu, un dalībvalstīm 
koordinācijas nolūkā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka:
a) uzraudzības metodes ir saskaņotas 
starp dalībvalstīm un to pamatā ir skaidri 
noteikti kopīgi mērķi;

b) tiek ņemta vērā būtiska pārrobežu 
ietekme un īpašības;

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 57. grozījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts uzlabot ar šīm programmām veikto kontroles pasākumu 
koordināciju un saskaņu. Tā mērķis ir nodrošināt, lai uzraudzības posmā tiktu ņemta vērā 
būtiska pārrobežu ietekme un elementi.

Grozījums Nr. 22
12. pants

Paziņojumi un konsultācijas ar Komisiju Komisijas paziņojumi un novērtējumi
Pamatojoties uz visu atbilstīgi 9. panta 2. 
punktam, 10. panta 2. punktam un 
11. panta 2. punktam paziņoto informāciju 
par katru jūras reģionu vai apakšreģionu, 
Komisija katru dalībvalsti konsultē, vai 
paziņotās informācijas elementi veido 
piemērotu sistēmu, lai atbilstu šīs 
direktīvas prasībām.

Pamatojoties uz visu atbilstīgi 9. panta 2. 
punktam, 10. panta 2. punktam un 
11. panta 2. punktam paziņoto informāciju 
par katru jūras reģionu vai apakšreģionu, 
Komisija katru dalībvalsti konsultē, vai 
paziņotās informācijas elementi veido 
piemērotu sistēmu, lai atbilstu šīs 
direktīvas prasībām.

Dodot padomus, Komisija ņem vērā šādu 
sistēmu saskaņotību katrā jūras reģionā vai 
apakšreģionā un visā Kopienā un var lūgt 
attiecīgai dalībvalstij sniegt jebkādu 
papildu informāciju, kas ir pieejama un
vajadzīga.

Savos novērtējumos Komisija ņem vērā 
šādu sistēmu saskaņotību katrā jūras 
reģionā vai apakšreģionā un visā Kopienā 
un var lūgt attiecīgai dalībvalstij sniegt 
jebkādu papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga.
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Sešu mēnešu laikā kopš paziņojuma 
saņemšanas par monitoringa 
programmām, kas izstrādātas saskaņā ar 
11. pantu, Komisija var noraidīt 
dalībvalsts paziņoto sistēmu vai tās daļu, 
ja tā uzskata, ka šī sistēma neatbilst 
esošajai direktīvai. Komisijai ir jāpamato 
jebkurš lēmums par noraidīšanu.

Pamatojums

Komisijai ir jāsaglabā kontrole pār reģionālajām jūras stratēģijām, lai nodrošinātu, ka esošo 
direktīvu īsteno efektīvi un saskaņoti.

Grozījums Nr. 23
13. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstu pasākumu programmas 
ietver telpiskās plānošanas pasākumus. 
Šie pasākumi paredz izmantot (ne tikai) 
īpašas saglabājamās zonas Direktīvas 
Nr. 92/43/EEK nozīmē, īpašas 
aizsardzības zonas Direktīvas 79/409/EEK 
nozīmē un jūras aizsargājamās zonas, kas 
paredzētas Konvencijas par bioloģisko 
dažādību lēmumā VII/5, kā arī tiek 
paredzēti pasākumi, kas izriet no 
jebkādiem citiem starptautiskajiem vai 
reģionālajiem nolīgumiem, kuros ir 
iesaistīta Kopiena.
Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2012. gadam 
nodrošina, lai šīs zonas sniegtu 
ieguldījumu saskaņota un raksturīga 
jūras aizsargājamo zonu tīkla izveidē. Šis 
tīkls ietver pietiekama izmēra zonas, kas 
būtu pilnībā pasargātas no izmantošanas 
ieguvei, lai it īpaši aizsargātu nārsta, 
audzēšanas un barošanas vietas un lai 
ļautu saglabāt vai atjaunot ekosistēmu 
struktūru un darbības integritāti.
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(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 62. grozījums)

Grozījums Nr. 24
14. pants

Izņēmumi Izņēmumi
1. Dalībvalsts savos jūras ūdeņos var 
noteikt apgabalus, kuros jebkura a) līdz d) 
apakšpunktā uzskaitītā iemesla dēļ mērķus 
vides jomā nevar sasniegt ar šīs dalībvalsts 
veiktiem pasākumiem vai nevar sasniegt 
attiecīgā laikā e) punktā minēto iemeslu 
dēļ:

1. Ja dalībvalsts, kas ir ieviesusi 
pasākumu programmu atbilstīgi 13. 
pantam, nosaka apgabalus, kuros kāda no 
turpmāk uzskaitītajiem iemesliem dēļ 
mērķus vides jomā un labu ekoloģisko 
stāvokli nevar sasniegt ar šīs dalībvalsts 
veiktiem pasākumiem, tā šādu gadījumu 
skaidri norāda savā pasākumu 
programmā un sniedz Komisijai 
nepieciešamos paskaidrojumus, lai 
pamatotu savu viedokli:
a) vides mērķis neatbilst šai dalībvalstij, jo 
noteiktā īpašība neattiecas uz šo 
dalībvalsti;
b) tiesības pieņemt to vai attiecīgos 
pasākumus atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem ir ne tikai šai dalībvalstij;
b) tiesības pieņemt to vai attiecīgos 
pasākumus atbilstīgi starptautiskajiem 
tiesību aktiem ir ne tikai šai dalībvalstij;

a) darbība vai bezdarbība, pa ko attiecīgā 
dalībvalsts nav atbildīga;

d) trešās valsts, Eiropas Kopienas vai citas 
starptautiskas organizācijas darbība vai 
bezdarbība, par ko attiecīgā dalībvalsts nav 
atbildīga;

b) dabiski cēloņi; e) dabiski cēloņi;
c) force majeure; e a) nepārvarama vara;

e b) klimata pārmaiņas;
d) jūras ūdeņu raksturīgo iezīmju 
pārmaiņas, ko izraisījuši pasākumi, kuri 
veikti tādu ar sabiedrības interesēm saistītu 
iemeslu dēļ, kuri uzskatāmi par
svarīgākiem nekā veikto pasākumu 
negatīvā ietekme uz vidi, tostarp jebkura 
pārrobežu ietekme; 

e c) jūras ūdeņu raksturīgo fizikālo iezīmju 
pārmaiņas, ko izraisījuši pasākumi, kuri 
veikti tādu ar sabiedrības interesēm saistītu 
iemeslu dēļ, kuri uzskatāmi par obligātiem 
un prioritāriem;

e) dabiskie apstākļi, kuri neļauj savlaicīgi
uzlabot attiecīgo jūras ūdeņu stāvokli.
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Attiecīgā dalībvalsts skaidri norāda šo 
apgabalu pasākumu programmā un 
sniedz Komisijai šāda uzskata 
pamatojumu.  To darot, dalībvalstis 
apsver sekas attiecībā uz dalībvalstīm 
attiecīgā reģionā vai apakšreģionā.
Tomēr attiecīgā dalībvalsts veic 
piemērotus ad hoc pasākumus, lai 
turpinātu centienus nolūkā sasniegt 
mērķus vides jomā, novērstu sakarā ar b), 
c) vai d) apakšpunktā minētajiem 
iemesliem skarto jūras ūdeņu stāvokļa 
turpmāku pasliktināšanos un mazinātu 
negatīvo ietekmi attiecīgā jūras reģiona 
vai apakšreģiona līmenī vai citu 
dalībvalstu jūras ūdeņos.
2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunktā 
paredzētajā situācijā dalībvalsts 
nodrošina, ka šādas pārmaiņas neizraisa 
pastāvīgu situāciju, kad laba vides 
stāvokļa panākšana attiecīgajā jūras 
reģiona vai apakšreģiona līmenī vai citu 
dalībvalstu jūras ūdeņos kļūst 
neiespējama vai traucēta.

2. Visas dalībvalstis, kuras atsaucas uz 
1. punkta b), c), c), d) e), e a) vai 
e b) apakšpunktā minēto pamatojumu, 
savā pasākumu programmā iekļauj 
pienācīgus ad hoc pasākumus, kas atbilst 
Kopienas un starptautiskajiem tiesību 
aktiem, lai mazinātu šķēršļus laba 
ekoloģiskā stāvokļa sasniegšanai Eiropas 
jūras ūdeņos attiecīgajā jūras reģionā.

3. Šā panta 1. punkta trešajā daļā minētos 
ad hoc pasākumus integrē pasākumu 
programmās, ciktāl tas iespējams.

3. Visas dalībvalstis, kuras atsaucas uz  
1. punkta e c) apakšpunktā minēto 
pamatojumu, nodrošina, ka šādas 
izmaiņas neizraisa pastāvīgu situāciju, 
kad laba ekoloģiskā stāvokļa panākšana 
attiecīgajā jūras vides reģionā kļūst 
neiespējama vai traucēta.
3.a Ja dalībvalsts atsaucas uz 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto pamatojumu un 
ja Komisija apstiprina šā pamatojuma 
derīgumu, Komisija nekavējoties veic 
visus nepieciešamos pasākumus atbilstīgi
savām pilnvarām, lai nodrošinātu 
attiecīgā vides mērķa izpildi.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 66. grozījums)

Grozījums Nr. 25
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16. pants

Paziņojumi un konsultācijas ar Komisiju Komisijas paziņojumi un novērtējumi
Pamatojoties uz atbilstīgi 13. panta 6. 
punktam paziņotajām pasākumu 
programmām, Komisija katru dalībvalsti 
konsultē, vai paziņotās programmas ir 
piemērots līdzeklis, lai panāktu labu vides 
stāvokli, kas definēts saskaņā ar 9. panta 
1. punktu.

Pamatojoties uz atbilstīgi 13. panta 6. 
punktam paziņotajām pasākumu 
programmām, Komisija katru dalībvalsti 
konsultē, vai paziņotās programmas ir 
piemērots līdzeklis, lai sasniegtu labu 
vides stāvokli saskaņā ar pašreizējās 
direktīvas prasībām.

Dodot padomus, Komisija ņem vērā 
pasākumu programmu saskaņotību visā 
Kopienā un var lūgt attiecīgai dalībvalstij 
sniegt jebkādu papildu informāciju, kas ir 
pieejama un vajadzīga.

Savos novērtējumos Komisija ņem vērā 
pasākumu programmu saskaņotību visā 
Kopienā un var lūgt attiecīgai dalībvalstij 
sniegt jebkādu papildu informāciju, kas ir 
pieejama un vajadzīga.

Sešu mēnešu laikā kopš paziņojuma 
saņemšanas par pasākumu programmām, 
Komisija var noraidīt programmu vai tās 
daļu, ja tā uzskata, ka šī programma 
neatbilst esošajai direktīvai. Komisijai ir 
jāpamato jebkurš lēmums par 
noraidīšanu.

Pamatojums

Komisijai ir jāsaglabā kontrole pār reģionālajām jūras stratēģijām, lai nodrošinātu, ka esošo 
direktīvu īsteno efektīvi un saskaņoti.

Grozījums Nr. 26
20. panta 1. punkta 1. daļa

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē 
divu gadu laikā pēc visu pasākumu 
programmu saņemšanas, bet jebkurā 
gadījumā, vēlākais, 2021. gadā.

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē 
divu gadu laikā pēc visu pasākumu 
programmu saņemšanas, bet jebkurā 
gadījumā, vēlākais, 2017. gadā.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 69. grozījums)

Grozījums Nr. 27
20. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Ne vēlāk kā līdz...* Komisija publicē 
ziņojumu, kurā uzsver jebkādus 
konfliktus vai papildināmību starp šīs 
direktīvas iespējamo uzlabošanu un 
pienākumiem, saistībām un iniciatīvām, 
kas Eiropas vides aizsardzības jomā 
attiecībā uz jūras ūdeņiem pastāv 
dalībvalstīs vai Eiropas Kopienā vai nu 
Kopienas līmenī, vai arī starptautiskā 
līmenī. 
Šo ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 
___________
*OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 70. grozījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir jānodrošina, lai tiktu atklāti un atrisināti jebkādi konflikti starp esošajiem 
Kopienas politikas virzieniem, piemēram, kopējo zivsaimniecības politiku un dabas 
saglabāšanas politiku, kā arī tiktu palielināta visu veidu papildināmība.

Grozījums Nr. 28
20. panta 2.a punkts (jauns)

2.a ...* Komisija iesniedz ziņojumu par 
jūras vides stāvokli Kopienai svarīgos 
arktiskajos ūdeņos un attiecīgā gadījumā 
ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei pasākumus, kas ļautu 
nodrošināt šo ūdeņu aizsardzību, lai 
Arktiku līdzīgi Antarktikai noteiktu par 
aizsargājamu teritoriju un pasludinātu 
par „aizsargājamu dabas teritoriju, kas 
veltīta mieram un zinātnei”.
Dalībvalstis, kuru ūdeņi atrodas Arktikā, 
izstrādā secinājumus par sākotnējo 
novērtējumu attiecībā uz to ūdeņiem, kas 
ir Arktikas Padomes rīcībā. 
_____________
*OV: 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.



PR\681771LV.doc 25/30 PE 392.093v02-00

LV

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 71. grozījums)

Pamatojums

Arktika ir unikāla ekosistēma. Risks, ko izraisa reģiona pašreizējā un turpmākā izmantošana, 
ir rūpīgi jāapsver, it īpaši ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi uz aizvien lielāku reģiona 
daļu, ko veido pakledus.

Grozījums Nr. 29
21. pants

Komisija pārskata šo direktīvu, vēlākais, 
...* un attiecīgā gadījumā ierosina 
vajadzīgos grozījumus.
____________
* OV: 15 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

1. Komisija pārskata šo direktīvu, vēlākais, 
...* un attiecīgā gadījumā ierosina Eiropas 
Parlamentam un Padomei vajadzīgos 
grozījumus, lai:

______________
* OV: 10  gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(a) veicinātu laba ekoloģiskā stāvokļa 
sasniegšanu Eiropas jūras ūdeņos, ja šāds 
stāvoklis nav sasniegts līdz 2017. gadam;

(b) veicinātu laba ekoloģiskā stāvokļa 
saglabāšanu Eiropas jūras ūdeņos, ja 
šāds stāvoklis nav sasniegts līdz 
2017. gadam;

2. Komisija īpaši ņem vērā pirmo 
novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots 
atbilstīgi 20. panta 1. punktam.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 73. grozījums)

Grozījums Nr. 30
21.a pants (jauns)

21.a pants
Kopienas finansējums

1. Ņemot vērā, ka stratēģijas jūras videi 
izstrāde ir prioritāra, esošās direktīvas 
īstenošana tiek atbalstīta ar Kopienas 

  
* OV: 15 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
* OV: 15 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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2007. gada finanšu instrumentiem.
2. Dalībvalstu izsstrādātās programmas 
līdzfinansē Eiropas Savienība atbilstīgi 
esošajiem finanšu instrumentiem.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 74. grozījums)

Grozījums Nr. 31
23.a pants (jauns)

23.a pants
Ūdeņi, kas atrodas aiz Eiropas jūras 

ūdeņiem
Eiropas Parlaments un Padome attiecīgā 
gadījumā pieņem Kopienas līmeņa 
pasākumus, lai uzlabotu to ūdeņu 
ekoloģisko stāvokli, kuri atrodas aiz 
Eiropas jūras ūdeņiem, ja šāda 
uzlabošana ir iespējama ar tādu darbību 
uzraudzību, kuras ir Kopienas vai 
dalībvalstu kompetencē.
Šādus pasākumus pieņem, pamatojoties 
uz priekšlikumiem, ko Komisija iesniedz 
pirms ...* saskaņā ar Līgumā 
paredzētajām procedūrām.
_________________
*OV: 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 78. grozījums)

Grozījums Nr. 32
24. panta 1. punkta 1. daļa

1. Dalībvalstīs, vēlākais, ...* stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas ir 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tos tūlīt dara zināmus 
Komisijai.

1. Dalībvalstīs, vēlākais, ...* stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas ir 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības.  Dalībvalstis tos tūlīt dara 
zināmus Komisijai.

  
* OV: 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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______________
* OV: 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

______________
* OV: 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 79. grozījums)

Grozījums Nr. 33
I pielikums

Vispārējie kvalitatīvie raksturlielumi,
kas jāapsver, nosakot labu vides stāvokli

(3. panta 5. punkts, 9. panta 1. un 3. 
punkts un 22. pants)

3. un 9. pantā minētie nosacījumi

1) Visi zināmie jūras dzīvo organismu 
barības ķēžu elementi pastāv normālā 
daudzumā un daudzveidībā.

a) pamatojoties uz informāciju par 
attiecīgo tendenci, bioloģiskā 
daudzveidība jūras reģionā ir saglabāta 
(ja tendences ir stabilas) un atjaunota (ja 
ir reģistrētas lejupejošas tendences), 
tostarp attiecībā uz ekosistēmām, 
dzīvotnēm un sugām, pievēršot īpašu 
uzmanību visjutīgākajām no tām, kas 
saskaras ar cilvēku darbības sekām uz 
noteiktām ekoloģiskām īpašībām: 
trauslumu, jutīgumu, lēnu augšanu, zemu 
auglību, ilgmūžību, stāvokli izplatības 
areāla perifērijā, zemu ģenētisku plūsmu 
un ģenētiski izzūdošām 
apakšpopulācijām;

2) Cilvēku veikta svešzemju sugu 
introdukcija ir tādos apjomos, kas 
ekosistēmas neietekmē negatīvi.

b) visas dzīvo jūras resursu populācijas ir 
atjaunotas un saglabājas līmenī, kas 
garantē sugu ilgtermiņa bagātību un to 
reproduktīvo spēju pilnīgu saglabāšanu, 
norādot uz populācijas sadalījumu 
atkarībā no vecuma un lieluma, kas 
liecina par krājumu labu stāvokli;

3) Visas komerciāli izmantotās zivju un 
gliemeņu populācijas ir bioloģiski drošā 
apjomā.

c) to sugu izplatību un bagātību, kuras 
netiek tieši izmantotas, nedrīkst (būtiski) 
skart cilvēka darbība;

4) Cilvēku radīta eitrofikācija, īpaši tās 
negatīvās sekas, ir samazināta līdz 
minimumam.

d) ir samazināta zvejniecības prakšu 
negatīvā ietekme uz jūras vidi, tostarp 
ietekme uz jūras gultni un zvejojamo sugu 
jaunu zivju papildu nozveju;

5) Sugas un dzīvotnes uzrāda izplatību, e) mazu „barības” zivju sugu populācijas 
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skaitu un kvalitāti, kas atbilst esošajiem 
fiziogrāfiskajiem, ģeogrāfiskajiem un 
klimata apstākļiem.  Bioloģiskā 
daudzveidība tiek saglabāta.

līmenis pārtikas ķēdes zemākajā līmenī ir 
stabils, jo īpaši, ņemot vērā  to nozīmi 
atkarīgajām plēsīgajām sugām, tostarp 
zivīm ar tirdzniecības vērtību, kā arī to 
nozīmi ekosistēmu un to resursu pamata 
ilgtspējīgā saglabāšanā;

6) Jūras dibena integritāte ir tādā līmenī, 
kas ļauj nosargāt ekosistēmu funkcijas.

f) cilvēka izcelsmes ekotoksisku vielu, 
tostarp sintētisku vielu un hormonu 
darbību skarošu ķīmisku produktu 
koncentrācijas līmenis ir tuvs nullei un 
nevar tieši vai netieši radīt kaitējumu videi 
vai cilvēka veselībai;

7) Pastāvīgas hidrogrāfisko apstākļu 
pārmaiņas negatīvi neietekmē jūras 
ekosistēmas.

g) dabiskas izcelsmes ekotoksisku vielu 
koncentrācijas līmenis ir tuvs ekosistēmas 
dabiskajam līmenim;

8) Piesārņotāju koncentrācija ir tādā 
līmenī, kas neizraisa piesārņojuma 
efektus.

h) piekrastes vai iekšzemes, akvakultūras 
vai kanalizācijas notekūdeņu un citu 
noplūžu radīta organiska un mēslojuma 
piesārņojuma ietekme ir zemāka par 
līmeni, kas var ietekmēt vidi vai cilvēka 
veselību, vai jūras un piekrastes likumīgu 
izmantošanu; 

9) Kaitīgās vielas zivīs un citās jūras 
veltēs, ko izmanto pārtikā, nepārsniedz 
līmeņus, kas noteikti Kopienas tiesību 
aktos vai citos saistošos noteikumos.

i) eitrofikācija, kuras iemesls ir barības 
vielu, piemēram, fosfora un slāpekļa 
noplūde, ir samazināta līdz līmenim, kad 
tā vairs nevar radīt nevēlamu ietekmi, 
piemēram, mazināt bioloģisko dažādību, 
kaitēt ekosistēmām, sekmēt toksisku aļģu 
parādīšanos un skābekļa samazināšanos 
ūdens zemākajos slāņos;

10) Jūras piesārņojuma ar atkritumiem 
īpašības un daudzums nekaitē jūras videi.

j) jūras un piekrastes ekosistēmu, tostarp 
dzīvotņu un sugu ietekme, kas radusies 
jūras gultnes, grunts vai nometnieku sugu 
izpētes vai izmantošanas ceļā, ir 
samazināta un negatīvi neskar gultnes un 
saistītās ekosistēmas struktūras un 
ekoloģisko integritāti;

11) Enerģijas, tostarp zemūdens trokšņu, 
ievadīšana negatīvi neietekmē jūras vidi.

k) atkritumu daudzums jūras un 
piekrastes vidē ir ierobežots līdz līmenim, 
kas nepieļauj kaitējumu jūras sugām un 
dzīvotnēm, cilvēku veselībai un piekrastes 
kopienu saimniecību drošībai;

Lai noteiktu laba vides stāvokļa 
raksturojošos elementus jūras reģionā vai 
apakšreģionā, kā paredzēts šīs direktīvas 

l) reglamentētas novadīšanas operācijas 
no platformām un naftas vadiem un 
urbšanas šķidrumu izmantošana nerada 
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9. panta 1. punktā, dalībvalstis apsver 
katru šajā pielikumā uzskaitīto vispārējo 
kvalitatīvo raksturlielumu, lai norādītu 
raksturlielumus, ko lietos, lai noteiktu 
labu vides stāvokli attiecīgajā jūras 
reģionā vai apakšreģionā.  Ja dalībvalsts 
uzskata, ka nav lietderīgi lietot vienu vai 
vairākus no šiem raksturlielumiem, tā 
sniedz Komisijai pamatojumu saistībā ar 
paziņojumu, ko veic saskaņā ar šīs 
direktīvas 9. panta 2. punktu.

nekādu būtisku risku jūras videi, un 
nejaušas novadīšanas iespējas no naftas 
un gāzes iekārtām ir ierobežotas līdz 
minimumam;

m) jebkādas novadīšanas operācijas un 
izplūdi no jūras transporta reglamentē 
starptautiskie tiesību akti, reģionālās 
jūras konvencijas vai Kopienas tiesību 
akti, šīs operācijas un izplūde notiek, 
ievērojot noteikumus, kas tās reglamentē, 
bet negadījumu risks ir ierobežots līdz 
minimumam;
n) regulāra degvielas novadīšana no 
platformām un cauruļvadiem, kā arī 
kaitīgu urbšanas šķidrumu izmantošana 
ir pārtraukta, un šo vielu nejaušas 
novadīšanas iespēja ir ierobežota;
o) kaitējošas novadīšanas operācijas un 
izplūde no jūras transporta ir novērsta, un 
kaitējošas novadīšanas negadījuma risks 
ir ierobežots līdz minimumam;
p) eksotisku sugu apzināta ieviešana jūras 
un piekrastes vidē ir aizliegta, nejauša 
ieviešana ir ierobežota līdz minimumam 
un balasta ūdeņu novadīšana kā 
iespējams ieviešanas avots ir novērsta. 
Jaunu (tostarp eksotisku un ģenētiski 
modificētu) sugu izmantošana 
akvakultūrā ir aizliegta bez iepriekšēja 
ietekmes novērtējuma;
q) cilvēku veidotu konstrukciju ietekme uz 
jūras un piekrastes sugām un dzīvotnēm 
ir ierobežota līdz minimumam un negatīvi 
neskar ne gultnes un saistīto ekosistēmu 
struktūras un ekoloģisko integritāti, ne 
jūras un piekrastes sugu un dzīvotņu
spēju pielāgot savu izplatības areālu 
saistībā ar klimata pārmaiņām;
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r) trokšņu piesārņojums, piemēram, no 
jūras transporta un zemūdens akustiskām 
ierīcēm ir ierobežots līdz minimumam, lai 
nepieļautu negatīvu ietekmi uz jūras dzīvi, 
cilvēka veselību, kā arī jūras un piekrastes 
likumīgu izmantošanu; 
s)  regulāra/apzināta jebkāda šķidruma 
vai gāzes novadīšana ūdens kolonnā ir 
aizliegta, bet cietu vielu novadīšana ūdens 
kolonnā ir aizliegta, izņemot gadījumus, 
kad ir saņemta atļauja, ievērojot 
starptautiskos tiesību aktus, un kad ir 
veikts iepriekšējs ietekmes novērtējums 
atbilstīgi Padomes Direktīvai 85/337/EEK 
(1985. gada 27. jūnijs) par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu un attiecīgajām 
straptautiskajām konvencijām;
s) regulāra/apzināta jebkāda šķidruma 
vai gāzes novadīšana jūras gultnē/jūras 
gruntī  ir aizliegta, bet cietu vielu 
novadīšana jūras gultnē/jūras gruntī ir 
aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir 
saņemta atļauja, ievērojot starptautiskos 
tiesību aktus, un kad ir veikts iepriekšējs 
ietekmes novērtējums atbilstīgi Direktīvai 
85/337/EEK un attiecīgajām 
starptautiskajām konvencijām;
u) katrā reģionā to jūras teritoriju 
proporcija, kuras aizsargā no potenciāli 
kaitējošām cilvēka darbībām, kā arī 
ekosistēmu dažādība šajās teritorijās ir 
pietiekama, lai efektīvi sniegtu 
ieguldījumu aizsargājamo jūras teritoriju 
reģionālā un pasaules tīklā.
_____________
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. Direktīvā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2003/35/EK.

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais 80., 81., 82., 91., 92. grozījums)
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