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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie 
polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9388/2007 – C6-0000/2007),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0505)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 10 preambuły

(10) Każde państwo członkowskie 
powinno w związku z tym opracować
strategię morską dla swoich wód morskich, 
w której uwzględniona zostanie specyfika 
tych wód i która będzie jednocześnie 
odzwierciedlać ogólne perspektywy 
danego regionu lub podregionu morskiego. 
Strategie morskie powinny w rezultacie 
doprowadzić do realizacji programów 
środków opracowanych w celu osiągnięcia 
lub zachowania dobrego stanu środowiska. 

(10) W związku z tym państwa 
członkowskie należące do jednego regionu 
morskiego powinny zapewnić stworzenie 
jednej wspólnej strategii morskiej w 
każdym regionie lub podregionie dla wód 
podlegających ich suwerenności lub 
jurysdykcji. Każde państwo członkowskie 
opracowuje strategię morską dla swoich 
wód morskich, w której uwzględniona 
zostanie specyfika tych wód i która będzie 
jednocześnie odzwierciedlać ogólne 

  
1 Teksty przyjęte dnia 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Państwa członkowskie nie powinny 
jednak być zobowiązane do podejmowania 
szczególnych kroków, w przypadku gdy 
nie występuje istotne zagrożenie dla 
środowiska morskiego lub gdy koszty, 
uwzględniając zagrożenia dla środowiska 
morskiego, byłyby niewspółmierne, pod 
warunkiem że każda decyzja o 
niepodejmowaniu działań jest 
odpowiednio uzasadniona.

perspektywy danego regionu lub 
podregionu morskiego. Strategie morskie 
powinny w rezultacie doprowadzić do 
realizacji programów środków 
opracowanych w celu osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska.

(Poprawka 9, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką 14 sprawozdawcy, w której kładzie się naciska na to, że 
państwa członkowskie powinny dbać o opracowanie dla poszczególnych regionów i 
podregionów wspólnych strategii morskich. 

Poprawka 2
Punkt 34 preambuły 

(34) Komisja powinna opublikować
pierwsze sprawozdanie oceniające 
wdrożenie niniejszej dyrektywy w terminie 
dwóch lat po otrzymaniu wszystkich 
programów środków, najpóźniej do roku 
2021. Kolejne sprawozdania Komisja 
powinna publikować co sześć lat.

(34) Wskazane jest, aby Komisja 
przedstawiła pierwsze sprawozdanie 
oceniające wdrożenie niniejszej dyrektywy 
w terminie dwóch lat po otrzymaniu 
wszystkich programów środków, 
najpóźniej do roku 2017. Kolejne 
sprawozdania Komisja powinna 
publikować co sześć lat.

(Poprawka 20, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 3
Punkt 37 preambuły 

(37) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna uwzględniać oddziaływanie 
rybołówstwa na środowisko oraz cele 
niniejszej dyrektywy.

(37) Przyszła reforma wspólnej polityki
rybołówstwa powinna uwzględnić 
oddziaływanie rybołówstwa na środowisko 
oraz cele niniejszej dyrektywy.

(Poprawka 22, pierwsze czytanie w Parlamencie)
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Poprawka 4
Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa określa ramy 
ochrony i zachowania środowiska 
morskiego, zapobiegania pogarszaniu się 
stanu tego środowiska oraz, w 
przypadkach gdy jest to możliwe, 
przywrócenie stanu tego środowiska na 
obszarach poddanych niekorzystnemu 
oddziaływaniu.

1. Niniejsza dyrektywa określa ramy, w 
których państwa członkowskie powinny 
osiągnąć dobry stan środowiska 
morskiego najpóźniej do 2017 r. oraz 
przyjąć środki, które:

W tym celu opracowuje się i wdraża 
strategie morskie zmierzające do 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu
środowiska w środowisku morskim 
najpóźniej do 2021 r.

a) zapewniają ochronę i zachowanie 
środowiska morskiego lub umożliwiają 
jego odnowienie albo, jeśli to okaże się 
możliwe, odnawiają funkcjonowanie, 
procesy i strukturę bioróżnorodności 
morskiej i ekosystemów morskich;

b) zapobiegają i stopniowo eliminują 
zanieczyszczenia w środowisku morskim, 
aby wykluczyć znaczny wpływ na 
bioróżnorodność morską, ekosystemy 
morskie, zdrowie ludzkie i zgodne z 
prawem rodzaje korzystania z morza, albo 
też znaczne dla nich zagrożenie;

c) utrzymują działalność prowadzoną w 
środowisku morskim na zrównoważonym 
poziomie, który nie naraża na 
niebezpieczeństwo sposobów korzystania z 
morza, działań przyszłych pokoleń, ani 
zdolności ekosystemów morskich do 
reagowania na zmiany wywoływane przez 
naturę i ludzi.

2. W strategiach morskich stosuje się 
podejście do zarządzania działalnością 
człowieka oparte na ekosystemie i 
umożliwiające trwałe użytkowanie 
zasobów i usług morskich.
3. Niniejsza dyrektywa przyczynia się do 
spójności pomiędzy kierunkami polityk, 
umowami i środkami legislacyjnymi 
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oddziałującymi na środowisko morskie 
oraz przyczynia się do zapewnienia 
włączania do nich kwestii dotyczących 
środowiska.

(Poprawka 85, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 1

1) „wody morskie” oznaczają wody, dno 
morskie i skałę macierzystą od strony 
morza od linii podstawowej, od której 
mierzony jest zasięg morza terytorialnego 
aż do najdalej położonego obszaru, na 
którym państwo członkowskie ma lub 
wykonuje prawa jurysdykcyjne, zgodnie 
z Konwencją ONZ o prawie morza 
(UNCLOS), z wyjątkiem wód 
przylegających do krajów i terytoriów, o 
których mowa w załączniku II do 
Traktatu, i francuskich departamentów 
zamorskich i zbiorowości terytorialnych. 
Wody morskie od strony morza od linii 
podstawowej, do których zastosowanie ma 
dyrektywa 2000/60/WE, zalicza się do wód 
morskich wyłącznie w odniesieniu do 
elementów istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska morskiego 
nieobjętych zakresem stosowania 
dyrektywy 2000/60/WE;

„europejskie wody morskie”oznaczają: 

- wszystkie wody europejskie od strony 
morza od linii podstawowej, od której 
mierzony jest zasięg morza terytorialnego 
aż do najdalej położonego obszaru 
podlegającego suwerenności lub 
jurysdykcji państw członkowskich, razem 
z dnem morskim i skałą macierzystą tych 
wód; oraz

wszystkie wody pływowe – w państwach 
członkowskich lub do nich przylegające –
od których mierzona jest szerokość wód 
terytorialnych (wody znajdujące się od 
strony wybrzeża od linii podstawowej), 
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oraz cały teren lub dno morskie, które te 
wody stale lub z przerwami pokrywają;

(Poprawka 27, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 4

4) „stan środowiska” oznacza ogólny stan 
środowiska w wodach morskich,
z uwzględnieniem struktury, funkcji oraz 
procesów zachodzących w składających się 
na nie ekosystemach morskich wraz z 
naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, 
geograficznymi oraz klimatycznymi, jak 
również uwarunkowaniami fizycznymi i 
chemicznymi, w tym uwarunkowaniami 
wynikającymi z działalności człowieka na 
danym obszarze;

4) „stan środowiska” oznacza ogólny stan 
środowiska w wodach, o których mowa, z 
uwzględnieniem:

a) struktury, funkcji oraz procesów 
składających się na środowisko morskie;
b) składników, uwarunkowań i czynników 
akustycznych, biologicznych, 
chemicznych, klimatycznych, 
geograficznych, geologicznych, fizycznych 
lub fizjograficznych, które wzajemnie na 
siebie oddziałują i określają kondycję, 
produktywność, jakość i stan środowisk 
morskich, o których mowa w lit. a).

Składniki, uwarunkowania i czynniki, o 
których mowa w lit. b) obejmują te, które 
wynikają z działalności człowieka, 
niezależnie od tego, czy działania te są 
prowadzone w obrębie, czy też poza 
europejskimi wodami morskimi.

(Poprawka 27, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 7
Artykuł 3 ustęp 5
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5) „dobry stan środowiska” oznacza taki 
stan środowiska wód morskich tworzących 
zróżnicowane i dynamiczne pod względem 
ekologicznym oceany i morza, które są
czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu 
do panujących w nich warunków, zaś 
wykorzystanie środowiska morskiego 
zachodzi na poziomie, który jest 
zrównoważony i gwarantuje zachowanie 
możliwości użytkowania i prowadzenia 
działań przez obecne i przyszłe pokolenia, 
tj.:

5) „dobry stan środowiska” oznacza stan 
środowiska, kiedy:

a) struktura i funkcje ekosystemów 
morskich, oraz procesy w nich zachodzące, 
a także powiązane czynniki fizjograficzne, 
geograficzne i klimatyczne, umożliwiają 
ekosystemom normalne funkcjonowanie i 
zachowanie odporności. Chroni się 
gatunki i siedliska morskie, zapobiega 
spadkowi naturalnej różnorodności 
biologicznej będącemu skutkiem 
działalności człowieka, a równowaga 
funkcjonowania różnorodnych 
składników biologicznych jest zachowana;

a) struktura i funkcje ekosystemów, które 
tworzą środowisko morskie, oraz procesy 
w nich zachodzące, umożliwiają 
ekosystemom całkowite funkcjonowanie w 
sposób samoutrzymujący się, który 
występuje naturalnie. Ekosystemy morskie 
utrzymują swoją naturalną odporność na 
zmiany środowiskowe na szerszą skalę; 
oraz

b) właściwości hydromorfologiczne, 
fizyczne i chemiczne ekosystemów, w tym 
właściwości będące skutkiem działalności 
człowieka na danym obszarze, 
umożliwiają normalne funkcjonowanie 
ekosystemów, jak opisano powyżej. 
Substancje i energia wprowadzane do 
środowiska morskiego przez człowieka nie 
powodują efektów zanieczyszczenia.

b) wszelkie działania ludzi w obrębie 
danego obszaru i poza nim są prowadzone 
w sposób, dzięki któremu wspólnie 
wywierany przez nie nacisk na ekosystemy 
morskie da się pogodzić z dobrym stanem 
środowiska. Korzystanie z usług i towarów 
morskich oraz inne działania 
wykonywane w środowisku morskim nie 
przekraczają poziomu równowagi w skali 
geograficznej stosownej do dokonywania 
oceny. Utrzymywany jest potencjał w 
zakresie rodzajów korzystania ze 
środowiska morskiego i działania 
przyszłych pokoleń w tym środowisku; 
oraz
ba) bioróżnorodność i ekosystemy morskie 
są chronione, zapobiega się ich 
pogarszaniu, możliwe jest ich odzyskanie,
oraz, w zakresie w jakim jest to możliwe, 
ich funkcje, procesy i struktura są 
odnawiane; oraz
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bb) poziomy zanieczyszczenia i energii w 
środowisku morskim, w tym również 
hałasu, są stale obniżane w celu 
zagwarantowania minimalizacji wpływu 
lub ryzyka dla morskiej bioróżnorodności, 
ekosystemów morskich, zdrowia ludzkiego 
i zgodnych z prawem rodzajów 
korzystania z morza;  oraz 
bc) spełnione są wszystkie warunki 
wymienione w załączniku I;

Dobry stan środowiska jest określany na 
poziomie regionu lub podregionu 
morskiego, o których mowa w art. 4, na 
podstawie ogólnych wskaźników jakości 
opisanych w załączniku I. W celu 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska, 
stosowane jest zarządzanie, które można 
dostosować, opracowane na podstawie 
podejścia opartego na ekosystemie służące 
stopniowemu osiągnięciu dobrego stanu 
środowiska;

(Poprawka 27, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 9 a (nowy)

9a) „morskie obszary chronione”  
oznaczają obszary, na których 
ograniczone lub zakazane są działania 
uznane za wywierające znaczny nacisk lub 
wpływ na środowisko morskie.  Morskie 
obszary chronione są wyznaczane przez 
państwa członkowskie w fazie 
przygotowań strategii morskiej i należą do 
systemu planowania przestrzennego mórz, 
który jest spójny na szczeblu 
wspólnotowym, regionalnym i 
subregionalnym oraz zgodny ze 
zobowiązaniami międzynarodowymi, 
których Wspólnota jest stroną. 

(Poprawka 27, pierwsze czytanie w Parlamencie)
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Poprawka 9
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. W odniesieniu do każdego regionu 
morskiego, zainteresowane państwa 
członkowskie osiągają dobry stan 
środowiska w europejskich wodach 
morskich w ramach tego regionu 
najpóźniej do 2017 r., poprzez 
ustanowienie i wdrażanie strategii 
morskiej dla tego regionu, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie określają stosowne 
jednostki zarządzania na podlegających 
im europejskich wodach morskich w 
odniesieniu do każdego regionu lub 
podregionu morskiego.  Jednostki 
zarządzania obejmują w odpowiednich 
przypadkach istniejące jednostki 
zarządzania, monitorowania i odniesienia 
i są rozpoznawane za pomocą 
współrzędnych w odnośnej strategii 
morskiej.

Państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich określonych jednostkach 
zarządzania w terminie określonym w art. 
24 ust. 1.

(Poprawka 31, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje w odniesieniu do każdego 
danego regionu lub podregionu 
morskiego strategię morską dla jego wód 
morskich zgodnie z planem działania 
określonym w ust. 2 lit. a) i b).

1. Państwa członkowskie osiągają dobry 
stan środowiska poprzez ustanawianie i 
wdrażanie strategii morskich.

(Poprawka 32, pierwsze czytanie w Parlamencie)
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Poprawka 11
Artykuł 5 ustęp 2 część wprowadzająca

2 Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą zagwarantowaniu 
koordynacji – w obrębie każdego regionu 
lub podregionu morskiego – środków 
wymaganych do osiągnięcia celów 
niniejszej dyrektywy, w szczególności 
poszczególnych elementów strategii 
morskich, o których mowa w lit. a) i b), w 
następujący sposób:

2. Państwa członkowskie należące do 
jednego regionu morskiego zapewniają 
stworzenie jednej wspólnej strategii 
morskiej na jeden region lub podregion 
dla wód podlegających ich suwerenności 
lub jurysdykcji w ramach tego regionu.  
Każde państwo członkowskie opracuje w 
obrębie danego regionu morskiego 
strategie morską dla podlegających mu 
europejskich wód morskich zgodnie z 
następującym planem działania:

(Poprawka 33, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 12
Artykuł 5 ustęp 2 litera a)

a) przygotowanie: a) przygotowanie:

i) dokonanie, w terminie do ...* , wstępnej 
oceny obecnego stanu środowiska danych 
wód oraz oddziaływaniu na nie 
wynikającemu z działalności człowieka, 
zgodnie z art. 8,

i) dokonanie, w terminie do ...* , wstępnej 
oceny obecnego stanu środowiska danych 
wód oraz oddziaływaniu na nie 
wynikającemu z działalności człowieka, 
zgodnie z art. 8,

ii) ustalenie, w terminie do ...* , dobrego 
stanu środowiska dla danych wód, zgodnie 
z art. 9 ust. 1,

ii) ustalenie, w terminie do ...* , dobrego 
stanu środowiska dla danych wód, zgodnie 
z art. 9 ust. 1,

iii) określenie, w terminie do ...**, szeregu 
celów środowiskowych i związanych z 
nimi wskaźników, zgodnie z art. 10 ust. 1;

iii) określenie, w terminie do ...**, szeregu 
celów środowiskowych i związanych z 
nimi wskaźników, zgodnie z art. 10 ust. 1;

iv) opracowanie i wdrożenie, w terminie do 
...***, chyba że określono inaczej w 
odpowiednich przepisach wspólnotowych, 
programu monitorowania dla bieżącej 
oceny oraz regularnego uaktualniania 
celów, zgodnie z art. 11 ust. 1;
_______________

* 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

** 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej 

iv) opracowanie i wdrożenie, w terminie do 
...**, chyba że określono inaczej w 
odpowiednich przepisach wspólnotowych, 
programu monitorowania dla bieżącej 
oceny oraz regularnego uaktualniania 
celów, zgodnie z art. 11 ust. 1;
_______________

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

** 3 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
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dyrektywy.

*** 6 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

dyrektywy.

(Poprawka 34, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 13
Artykuł 5 ustęp 2 litera b)

b) programy środków: b) programy środków:

i) opracowanie, najpóźniej do 2016 r., 
programu środków mających na celu 
osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu 
środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3,

i) opracowanie, najpóźniej do 2012 r., 
programu środków mających na celu 
osiągnięcie dobrego stanu ochrony 
środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3,

ii) wejście w życie programu, o którym 
mowa w pkt (i) najpóźniej do 2018 r., 
zgodnie z art. 13 ust. 7.

ii) wejście w życie programu, o którym 
mowa w pkt (i) najpóźniej do 2014 r., 
zgodnie z art. 13 ust. 7.

(Poprawka 35, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 14
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie mechanizmy w celu 
zapewnienia, że kroki opisane w ust. 2 w 
odniesieniu do art. 8, 9, 10, 11 i 13 są 
opracowywane i wdrażane zgodnie z art. 6 
oraz w sposób zapewniający jedną, 
wspólną strategię morską na region oraz 
wspólne składanie sprawozdań w sprawie 
składników wyszczególnionych w tych 
artykułach.
W odniesieniu do każdego regionu 
morskiego państwo członkowskie lub 
właściwy organ przedstawia sporządzone 
sprawozdanie Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim w terminie 
trzech miesięcy.

(Poprawka 37, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 15
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Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Morskie obszary chronione

1. Państwa członkowskie muszą określić w 
swoich strategiach środki ochrony 
przestrzeni w regionie lub podregionie 
zwane „morskimi obszarami 
chronionymi”.

W ramach swoich strategii - w rozbiciu na 
regiony i podregiony - państwa 
członkowskie w razie potrzeby przyjmują 
także środki w celu utworzenia 
zamkniętych morskich rezerwatów 
przyrody, mających na celu zapewnienie 
ochrony i zachowanie najbardziej 
wrażliwych morskich ekosystemów i 
różnorodności biologicznej.

2. Państwa członkowskie ustanawiające 
program środków powinny wśród tych 
środków w programie uwzględnić 
wykorzystanie środków ochrony 
przestrzennej, w tym między innymi 
dotyczących wykorzystania specjalnych 
obszarów ochrony na mocy dyrektywy 
92/43/EWG, wykorzystania obszarów 
specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą 
79/409/EWG oraz morskich obszarów 
chronionych zgodnie z ustaleniami decyzji 
VII/5 konferencji stron konwencji o 
ochronie różnorodności biologicznej, jak 
również innych wynikających z 
pozostałych umów międzynarodowych lub 
regionalnych, których stroną jest 
Wspólnota. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obszary te najpóźniej do 2012 r. stały się 
częścią spójnej i reprezentatywnej sieci 
morskich obszarów chronionych. Sieć ta 
obejmuje obszary o wystarczających 
rozmiarach, które będą całkowicie 
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chronione przed wszelką eksploatacją, w 
celu zapewnienia ochrony między innymi 
tarlisk, wylęgarni i żerowisk oraz w celu 
zachowania lub odbudowy integralności, 
struktury i funkcjonowania ekosystemów.

4. Państwa członkowskie ustanawiają dla 
tych stref ochrony morskiej rejestr(-y), 
którego(-ych) opracowywanie musi być 
ukończone najpóźniej…* 

5. Informacje zawarte w rejestrze(-ach) 
muszą być publicznie dostępne.

6. Należy dokonywać przeglądu i 
aktualizować rejestr(-y) stref ochrony 
morskiej w odniesieniu do każdego 
regionu lub podregionu morskiego.
______________
* 3 lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

(Poprawka 39, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 16
Artykuł 6 ustęp 2 akapit 1

2. Do celów niniejszej dyrektywy w 
obrębie każdego regionu lub podregionu 
morskiego państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań przy 
wykorzystaniu odpowiednich forów 
międzynarodowych, w tym mechanizmów 
i struktur przewidzianych w regionalnych 
konwencjach morskich, aby skoordynować 
swoje działania z działaniami państw 
trzecich, posiadających w tym samym
regionie lub podregionie morskim wody
podlegające ich suwerenności lub 
jurysdykcji.

2. Dla celów ustanowienia i wdrożenia 
strategii morskiej państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań przy 
wykorzystaniu odpowiednich forów 
międzynarodowych, w tym mechanizmów 
i struktur przewidzianych w regionalnych 
konwencjach morskich, aby skoordynować 
swoje działania z:

a) państwami trzecimi mającymi w danym 
regionie morskim strefy morskie
podlegające ich suwerenności lub 
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jurysdykcji;

b) państwami trzecimi, pod banderą 
których statki pływają w danym regionie 
morskim;  oraz

c) państwami trzecimi bez dostępu do 
morza, na terytorium których znajdują się 
miejsca lub źródła zanieczyszczeń 
przedostających się do danego regionu 
morskiego rzekami lub poprzez atmosferę.

(Poprawka 42, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Działania krajów bez dostępu do morza oraz krajów, pod banderą których statki pływają na 
wodach państwa członkowskiego, mogą mieć znaczący wpływ na stan środowiska 
naturalnego tych wód ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z lądu i ze statków.  
Dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie powinny „tam, gdzie to możliwe i stosowne” 
wykorzystywać istniejące struktury instytucjonalne do wzajemnej koordynacji.

Poprawka 17
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dla każdego regionu morskiego 
państwa członkowskie, przygotowując 
ocenę, o której mowa w ust. 1, podejmują 
starania, za pomocą koordynacji 
ustanowionej na mocy art. 5 i 6 w celu 
zapewnienia:

a) spójności metod oceny pomiędzy 
państwami członkowskimi należącymi do 
tego samego regionu morskiego;

b) uwzględniania oddziaływania 
transgranicznego i właściwości 
transgranicznych;
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c) uwzględniania opinii państw 
członkowskich należących do tego samego 
regionu morskiego.

(Poprawka 51, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 18
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 1

1. W oparciu o wstępną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 1 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
każdego danego regionu lub podregionu 
morskiego określają dla wód morskich 
zestaw właściwości typowych dla dobrego 
stanu środowiska, w oparciu o ogólne 
wskaźniki jakości wymienione w 
załączniku I oraz kryteria i standardy 
metodologiczne, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu.

1. W oparciu o wstępną ocenę 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 1 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
każdego danego regionu lub podregionu 
morskiego określają dla wód morskich 
zestaw właściwości typowych dla dobrego 
stanu środowiska, w oparciu o ogólne 
wskaźniki jakości, właściwości, presje i 
oddziaływania wymienione w 
załącznikach I i III.

(Poprawka 53, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 19
Artykuł 9 ustęp 3

3. Kryteria i standardy metodologiczne 
określania dobrego stanu środowiska, 
które mają służyć zmianie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są określane na 
podstawie załącznika I i III, zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3, w 
terminie do ...*, w taki sposób aby 
zapewnić spójność i umożliwić 
porównanie, w jakim stopniu udaje się 
osiągnąć dobry stan środowiska w 
regionach i podregionach morskich. 
Przed zaproponowaniem takich kryteriów 
i standardów Komisja konsultuje się z 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym z regionalnymi konwencjami 
morskimi.

skreślony
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______________
* 2 lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

(Poprawka 54, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 20
Artykuł 10 ustęp 1

1. Na podstawie oceny wstępnej 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 
państwa członkowskie określają w 
odniesieniu do każdego regionu lub 
podregionu morskiego kompleksowy 
zestaw celów środowiskowych i 
związanych z nimi wskaźników odnoszący 
się do ich wód morskich w celu 
ukierunkowania działań na rzecz 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska w 
środowisku morskim, biorąc pod uwagę 
przykładowy wykaz właściwości określony 
w załączniku IV.

1. Na podstawie oceny wstępnej 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 
państwa członkowskie określają wspólnie
w odniesieniu do każdego regionu lub 
podregionu morskiego kompleksowy 
zestaw celów środowiskowych służących 
osiągnięciu dobrego stanu ochrony 
środowiska najpóźniej do roku 2017 i 
związanych z nimi wskaźników odnoszący 
się do ich wód morskich, biorąc pod uwagę 
przykładowy wykaz właściwości określony 
w załączniku IV.

Przy opracowywaniu tych celów i 
wskaźników państwa członkowskie 
uwzględniają ciągłe stosowanie 
odpowiednich, istniejących celów 
środowiskowych określonych dla tych 
samych wód na poziomie krajowym, 
wspólnotowym lub międzynarodowym, 
zapewniając wzajemną zgodność tych 
celów.

Przy opracowywaniu tych celów 
środowiskowych i wskaźników państwa 
członkowskie uwzględniają ciągłe 
stosowanie odpowiednich, istniejących 
celów środowiskowych określonych dla 
tych samych wód na poziomie krajowym, 
wspólnotowym lub międzynarodowym, 
zapewniając uwzględnianie znaczącego 
oddziaływania transgranicznego oraz 
właściwości  transgranicznych. 

(Poprawka 55, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z koncepcją ustanowienia jednej strategii morskiej na region lub 
podregion morski, wprowadzoną przez Parlament w pierwszym czytaniu.  Dąży do 
zapewnienia, aby dla każdego regionu lub podregionu morskiego ustalono jeden zestaw celów 
i wskaźników. W środowisku morskim, nawet bardziej niż w środowisku lądowym, należy brać 
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pod uwagę oddziaływanie i właściwości transgraniczne.

Poprawka 21
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. W odniesieniu do każdego regionu lub 
podregionu morskiego, państwa 
członkowskie ustanawiają program 
monitorowania, zgodnie z ust. 1 powyżej, 
a w trosce o ich właściwą koordynację 
muszą dokładać wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że:

a) sposoby monitorowania są jednolite we 
wszystkich państwach członkowskich i 
opracowane w oparciu o wyraźnie 
określone wspólne cele;

b) uwzględniania znaczącego 
oddziaływania transgranicznego oraz 
właściwości transgranicznych;

(Poprawka 57, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu poprawę koordynacji i spójności kontroli przeprowadzanych w 
ramach programów monitorowania.   Jej celem jest zagwarantowanie, że oddziaływanie i 
właściwości o znaczeniu transgranicznym zostaną uwzględnione na etapie monitorowania.

Poprawka 22
Artykuł 12

Powiadomienia i opinia Komisji Powiadomienia i oceny Komisji

Na podstawie wszystkich powiadomień 
otrzymanych zgodnie z art. 9 ust. 2, art. 10 
ust. 2 i art. 11 ust. 2 w odniesieniu do 
każdego regionu lub podregionu morskiego 

Na podstawie wszystkich powiadomień 
otrzymanych zgodnie z art. 9 ust. 2, art. 10 
ust. 2 i art. 11 ust. 2 w odniesieniu do 
każdego regionu lub podregionu morskiego 



PR\681771PL.doc 21/34 PE 392.093v02-00

PL

Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
elementy zawarte w powiadomieniu tworzą 
odpowiednie ramy spełniające wymogi 
niniejszej dyrektywy.

Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
elementy zawarte w powiadomieniu tworzą 
odpowiednie ramy spełniające wymogi 
niniejszej dyrektywy.

Przygotowując opinię, Komisja 
uwzględnia spójność ram w obrębie 
różnych regionów i podregionów morskich 
oraz w całej Wspólnocie i może zwrócić 
się do zainteresowanych państw 
członkowskich o dostarczenie wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji, 
które są niezbędne.

Przygotowując ocenę, Komisja uwzględnia 
spójność ram w obrębie różnych regionów 
i podregionów morskich oraz w całej 
Wspólnocie i może zwrócić się do 
zainteresowanych państw członkowskich o 
dostarczenie wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o programach 
monitorowania opracowanych zgodnie z 
art. 11, Komisja może w całości lub w 
części odrzucić ramy przedstawione przez 
państwo członkowskie, jeżeli uzna, że nie 
są one zgodne z niniejszą dyrektywą. 
Komisja uzasadnia każdą przyjętą decyzję 
dotyczącą odrzucenia ram.

Uzasadnienie

Komisja musi utrzymać swoją funkcję kontrolną wobec regionalnych strategii morskich w 
celu zapewnienia jakości i spójności przy wykonywaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 23
Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy)

1a. Programy środków ustanowione przez 
państwa członkowskie obejmują środki 
ochrony przestrzennej. Środki te obejmują 
między innymi wykorzystanie specjalnych 
obszarów ochrony zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG, obszarów specjalnej ochrony 
zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG oraz
morskich obszarów chronionych zgodnie z 
ustaleniami decyzji VII/5 konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej, jak również inne obszary 
określone w pozostałych umowach 
międzynarodowych lub regionalnych, 
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których stroną jest Wspólnota.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obszary te najpóźniej do 2012 r. stały się 
częścią spójnej i reprezentatywnej sieci 
morskich obszarów chronionych. Sieć ta 
obejmuje obszary o wielkości 
wystarczającej do uzyskania całkowitej 
ochrony przed wszelką eksploatacją, w 
celu ochrony między innymi tarlisk, 
wylęgarni i żerowisk i umożliwienia 
zachowania lub odbudowy integralności, 
struktury i funkcjonowania ekosystemów.

(Poprawka 62, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 24
Artykuł 14

Wyjątki Wyjątki
1. Państwo członkowskie może określić 
szczególny obszar na terenie swoich wód 
morskich, gdzie z jakiegokolwiek powodu 
wymienionego w lit. a)–d), cele 
środowiskowe nie mogą zostać osiągnięte 
za pomocą środków przyjętych przez to 
państwo członkowskie lub, z powodów, o 
których mowa w lit. e), nie mogą zostać 
osiągnięte w określonym przedziale 
czasowym:

1. Jeżeli państwo członkowskie po 
ustanowieniu programu środków na mocy 
art. 13 określa przypadek, w którym z 
podanych poniżej względów cele 
środowiskowe i dobry stan środowiska nie 
mogą zostać osiągnięte z zastosowaniem 
środków przyjętych przez to państwo 
członkowskie, wówczas powinno ono 
wyraźnie wskazać ten przypadek w swoim 
programie środków i przekazać Komisji 
niezbędne przyczyny uzasadniające jego 
opinię:

a) cel środowiskowy nie jest właściwy dla 
tego państwa członkowskiego z powodu 
jakości, ze względu na którą to państwo 
członkowskie nie jest zainteresowane;

b) uprawnienie do przyjęcia danego(-ych) 
środka(-ów) nie należy wyłącznie, na 
mocy prawa wspólnotowego, do tego 
państwa członkowskiego;
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c) uprawnienie do przyjęcia danego(-ych) 
środka(-ów) nie należy wyłącznie, na 
mocy prawa międzynarodowego, do tego 
państwa członkowskiego;

a) działanie lub brak działania, za które 
dane państwo członkowskie nie jest 
odpowiedzialne;

d) działanie lub brak działania ze strony 
państwa trzeciego, Wspólnoty 
Europejskiej lub innej organizacji 
międzynarodowej, za które dane państwo 
członkowskie nie jest odpowiedzialne;

b) przyczyny naturalne; e) przyczyny naturalne

c) siła wyższa; ea) siła wyższa

eb) zmiany klimatyczne;

d) zmiany właściwości wód morskich 
spowodowane przez działania podjęte z 
ważnych względów interesu publicznego, 
które zostały uznane za istotniejsze niż 
negatywne oddziaływanie na środowisko, 
w tym oddziaływanie transgraniczne;

ec) zmiany właściwości fizycznych wód 
morskich spowodowanych przez działania 
podjęte z naglących i priorytetowych
względów interesu publicznego.

e) warunki naturalne, które nie pozwalają 
na szybką poprawę stanu danych wód 
morskich.

Dane państwo członkowskie wyraźnie 
określa ten obszar w swoim programie 
środków i przekazuje Komisji 
uzasadnienie jego opinii. Przy określaniu 
obszarów specjalnych, państwa 
członkowskie uwzględniają konsekwencje 
dla państw członkowskich w danym 
regionie lub podregionie morskim.
Dane państwo członkowskie podejmuje 
właściwe środki ad hoc służące dalszemu 
dążeniu do osiągnięcia celów 
środowiskowych, aby zapobiec 
postępującemu pogarszaniu się stanu wód 
morskich z powodów określonych w lit. b), 
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c) lub d), oraz służące złagodzeniu 
niekorzystnego oddziaływania na 
poziomie danego regionu lub podregionu 
morskiego lub w wodach morskich innych 
państw członkowskich.
2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 lit. d) 
państwa członkowskie dbają o to, by 
zmiany w sposób trwały nie wykluczały 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska na 
poziomie danego regionu lub podregionu 
morskiego lub w wodach morskich innych 
państw członkowskich ani nie zagrażały 
osiągnięciu takiego stanu.

2. Każde państwo członkowskie 
powołujące się na przyczynę, o której 
mowa w ust. 1. lit. b), c), d), e), ea) lub 
eb), włącza do swojego programu środków 
właściwe środki ad hoc, zgodne z prawem 
wspólnotowym i międzynarodowym, w 
celu zminimalizowania zakresu
naruszenia dobrego stanu środowiska 
europejskich wód morskich w danym 
regionie morskim.

3. Środki ad hoc, o których mowa w ust. 1 
akapit trzeci, są w stopniu, w jakim jest to 
wykonalne, włączane do programu 
środków.

3. Każde państwo członkowskie 
powołujące się na przyczynę, o której 
mowa w ust. 1 lit. ec) zapewnia, by 
modyfikacje lub zmiany w sposób trwały 
nie wykluczały ani nie zagrażały 
osiągnięciu dobrego stanu środowiska w 
danym regionie morskim.

3a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie powołuje się na przyczynę, o 
której mowa w ust. 1 lit. b), a Komisja 
przyjmuje prawomocność tej przyczyny, 
Komisja podejmuje niezwłocznie wszelkie 
niezbędne kroki w granicach swoich 
uprawnień, aby zapewnić realizację 
danego celu środowiskowego.

(Poprawka 66, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 25
Artykuł 16

Powiadomienia i opinia Komisji Powiadomienia i oceny Komisji

Na podstawie powiadomień o programach 
środków dokonywanych zgodnie z art. 13 
ust. 6 Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
programy, o których powiadomiły one 

Na podstawie powiadomień o programach 
środków dokonywanych zgodnie z art. 13 
ust. 6 Komisja wydaje każdemu państwu 
członkowskiemu opinię na temat tego, czy 
programy, o których powiadomiły one 
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Komisję, stanowią właściwe ramy do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
określonego zgodnie z art. 9 ust. 1.

Komisję, stanowią właściwe ramy do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
zgodnego z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy.

Przygotowując opinię, Komisja 
uwzględnia spójność programów środków 
w całej Wspólnocie i może zwrócić się do 
zainteresowanych państw członkowskich 
o dostarczenie wszelkich niezbędnych
dodatkowych informacji, które są 
dostępne.

Przygotowując ocenę, Komisja uwzględnia 
spójność programów środków w całej 
Wspólnocie i może zwrócić się do 
zainteresowanych państw członkowskich o 
dostarczenie wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji, które są 
dostępne.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o programach środków, 
Komisja może w całości lub w części 
odrzucić program, jeżeli uzna, że nie jest 
on zgodny z niniejszą dyrektywą. Komisja 
uzasadnia każdą przyjętą decyzję 
dotyczącą odrzucenia programu.

Uzasadnienie

Komisja musi utrzymać swoją funkcję kontrolną wobec regionalnych strategii morskich w 
celu zapewnienia jakości i spójności przy wykonywaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 26
Artykuł 20 ustęp 1 akapit 1

1. Komisja publikuje pierwsze 
sprawozdanie oceniające wdrożenie 
niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat po 
otrzymaniu wszystkich programów 
środków, a najpóźniej do 2021 roku.

1. Komisja publikuje pierwsze 
sprawozdanie oceniające wdrożenie 
niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat po 
otrzymaniu wszystkich programów 
środków, a najpóźniej do 2017 roku.

(Poprawka 69, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 27
Artykuł 20 ustęp 1 a (nowy)

1a. Komisja opublikuje sprawozdanie*, w
którym określi istniejące konflikty lub 
komplementarność między ewentualnymi 
zmianami niniejszej dyrektywy i 
obowiązkami, zobowiązaniami i 
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inicjatywami państw członkowskich lub 
Wspólnoty na szczeblu wspólnotowym  lub 
międzynarodowym w dziedzinie ochrony 
środowiska europejskich wód morskich.

Sprawozdanie to jest przekazywane
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
___________

* 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

(Poprawka 70, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma zagwarantować, że wszelkie konflikty między ulepszeniem istniejących 
polityk wspólnotowych, takich jak wspólna polityka rybołówstwa i polityka ochrony 
środowiska naturalnego, będą identyfikowane i rozwiązywane, a ewentualna 
komplementarność zwiększana.

Poprawka 28
Artykuł 20 ustęp 2 a (nowy)

2a. Komisja złoży sprawozdanie* 
dotyczące stanu środowiska morskiego 
wód arktycznych o znaczeniu 
wspólnotowym oraz, w stosownym 
przypadku, zaproponuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie przyjęcie 
odpowiednich środków na rzecz ich 
ochrony, w celu uznania Arktyki za obszar 
chroniony, podobny do Antarktyki, i 
określony jako „naturalny rezerwat 
poświęcony pokojowi i nauce”.

Państwa członkowskie, którym podlegają 
europejskie wody morskie obejmujące 
wody arktyczne, udostępniają wnioski ze 
wstępnej oceny tych wód Radzie 
Arktycznej.
_____________
* dwa lata od wejścia w życie niniejszej 
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dyrektywy.

(Poprawka 71, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Uzasadnienie

Arktyka stanowi unikalny ekosystem. Należy dokładnie przeanalizować ryzyko wynikające z 
obecnie prowadzonej i przyszłej eksploatacji regionu, przede wszystkim w świetle skutków 
zmian klimatycznych prowadzących do przekształcenia się w morze coraz większego obszaru 
będącego obecnie pływającą po morzu ławicą lodową. 

Poprawka 29
Artykuł 21

Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy w terminie do ...* i w razie 
konieczności zaproponuje wszelkie 
niezbędne zmiany.

____________
* 15 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

1. Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy w terminie do…* i w razie 
konieczności zaproponuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie niezbędne zmiany
w celu:
______________
* 10 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

a) ułatwienia osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska w europejskich wodach 
morskich, jeśli ten stan nie zostanie 
osiągnięty przed 2017 r.,

b) ułatwienia zachowania dobrego stanu
środowiska w europejskich wodach 
morskich, jeśli ten stan zostanie 
osiągnięty przed 2017 r.

2. Komisja bierze pod uwagę w 
szczególności pierwsze sprawozdanie z 
oceny opracowane na podstawie art. 20 
ust. 1.

(Poprawka 73, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 30
Artykuł 21 a nowy

Artykuł 21a
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Finansowanie wspólnotowe
1. Ze względu na priorytetowy charakter 
ustalenia strategii morskiej, środki na 
wykonanie niniejszej dyrektywy będą 
wpisywane do budżetu wspólnotowego 
począwszy od 2007 r.
2. Programy opracowywane przez państwa 
członkowskie współfinansuje UE zgodnie 
z instrumentami finansowymi.

(Poprawka 74, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 31
Artykuł 23 a (nowy)

Artykuł 23a
Wody położone poza europejskimi wodami 

morskimi
Parlament Europejski i Rada, lub Rada, w 
razie potrzeby, przyjmują środki 
wspólnotowe zmierzające do poprawy 
stanu środowiska wód położonych poza 
europejskimi wodami morskimi, jeśli taka 
poprawa jest możliwa za pomocą kontroli 
działań wchodzących w zakres 
kompetencji Wspólnoty lub państw 
członkowskich.

Środki te są przyjmowane na podstawie 
propozycji przedstawionych przez Komisję 
przed…* zgodnie z procedurami 
ustanowionymi przez traktat.
_________________
* 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

(Poprawka 78, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 32
Artykuł 24 ustęp 1 akapit 1
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1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
do ...*. Teksty tych przepisów przekazują 
niezwłocznie Komisji.

______________
* trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
do… * Teksty tych przepisów przekazują 
niezwłocznie Komisji.

______________
* dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

(Poprawka 79, pierwsze czytanie w Parlamencie)

Poprawka 33
Załącznik I

Ogólne wskaźniki jakości, które należy 
rozważyć podczas określania dobrego 

stanu środowiska o którym mowa w art. 3 
pkt 5, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 3 i art. 22

Warunki, o których mowa w art. 3 i 9

1) Wszystkie elementy morskiego 
łańcucha pokarmowego, w stopniu w 
jakim są znane, występują w normalnych 
ilościach i zróżnicowaniu.

a) na podstawie informacji dotyczących 
tendencji różnorodność biologiczna 
regionu morskiego jest zachowywana 
(jeśli tendencje są trwałe) i odnawiana 
(jeśli odnotowano tendencję zniżkową), 
również w odniesieniu do ekosystemów, 
siedlisk i gatunków, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które są najbardziej 
wrażliwe na wpływ działalności ludzkiej, z 
uwagi na pewne cechy środowiskowe:  
słabość, wrażliwość, powolny wzrost, 
niska płodność, długowieczność, położenie 
na peryferiach strefy rozmieszczenia, 
słaby przepływ materiału genetycznego 
oraz genetycznie odrębne podpopulacje;

2) Gatunki obce wprowadzone do 
ekosystemu w wyniku działalności 
człowieka utrzymują się na poziomie, 
który nie powoduje szkodliwych zmian w 
ekosystemach.

b) populacje wszystkich żywych zasobów 
morskich zostały odnowione i są 
utrzymywane na poziomie, który w dalszej 
perspektywie może zapewnić bogactwo 
gatunków i utrzymanie ich pełnej 
zdolności reprodukcyjnej, wykazując 
rozkład ze względu na wiek i rozmiary 
populacji, świadczący o dobrym zdrowiu 
zasobów;
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3) Populacje wszystkich ryb i skorupiaków 
eksploatowanych w celach handlowych 
utrzymują się w bezpiecznych granicach 
biologicznych.

c) rozkład i bogactwo gatunków, które nie 
są bezpośrednio poławiane, nie mogą (w 
znacznym stopniu) ucierpieć w wyniku 
działalności człowieka;

4) Do minimum ogranicza się eutrofizację 
wywołaną przez działalność człowieka, a 
w szczególności jej niekorzystne skutki.

d) negatywny wpływ praktyk w zakresie 
rybołówstwa na środowisko morskie został 
obniżony, dotyczy to również wpływu na 
dno morskie oraz przyłowy gatunków, 
które nie są gatunkami docelowymi, oraz 
młodych ryb;

5) Gatunki i siedliska odznaczają się 
rozmieszczeniem, liczebnością i jakością 
odpowiadającą dominującym warunkom 
fizjograficznym, geograficznym i 
klimatycznym. Utrzymana jest 
różnorodność biologiczna.

e) liczebność populacji gatunków małych 
ryb przeznaczonych na paszę, na niższym 
poziomie łańcucha pokarmowego, jest 
trwała, w szczególności pod względem ich 
znaczenia dla zależnych od nich 
drapieżników, łącznie z tymi rybami, które 
mają wartość handlową oraz wartość dla 
trwałego zachowania ekosystemów i 
podstawy ich zasobów;

6) Integralność dna morskiego utrzymuje 
się na poziomie zabezpieczającym funkcje 
ekosystemów.

f) stężenia substancji ekotoksycznych 
pochodzenia antropogenicznego, 
(obejmujących substancje syntetyczne i 
chemiczne zakłócające funkcje 
hormonalne) są bliskie zeru i jest 
pewność, że nie mogą one powodować 
bezpośrednio lub pośrednio szkód dla 
środowiska ani zdrowia ludzkiego;

7) Stała zmiana właściwości 
hydrograficznych nie ma niekorzystnego 
wpływu na ekosystemy morskie.

g) stężenia substancji ekotoksycznych 
pochodzenia naturalnego są bliskie 
naturalnym poziomom stężeń tych 
substancji w ekosystemie;

8) Stężenie substancji zanieczyszczających 
utrzymuje się na poziomie, który nie 
wywołuje skutków charakterystycznych 
dla zanieczyszczenia.

h) wpływ organicznych zanieczyszczeń i 
nawozów pochodzących z nadbrzeża lub 
ze źródeł lądowych, z akwakultury lub 
wyziewów z kanałów czy też innych 
odpływów znajduje się poniżej poziomu 



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

PL

mogącego niekorzystnie wpływać na 
środowisko naturalne lub zdrowie ludzkie 
lub na zgodne z prawem korzystanie z 
morza i jego brzegów;

9) Poziom substancji zanieczyszczających 
w rybach i owocach morza 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
nie przekracza poziomów ustanowionych 
w prawodawstwie Wspólnoty ani innych 
istotnych norm.

i) eutrofizacja spowodowana na przykład 
emisjami substancji odżywczych, jak 
fosfor i azot, została zmniejszona do 
poziomu, na którym nie powoduje już 
negatywnych skutków, takich jak zanik 
bioróżnorodności, degradacja 
ekosystemów, szkodliwe zakwity glonów 
oraz niedobór tlenu w dolnych partiach 
wód;

10) Właściwości ani ilość znajdujących się 
w wodzie morskiej odpadów nie powodują 
szkód w środowisku morskim;

j) wpływ na ekosystemy morskie i 
przybrzeżne, wraz z siedliskiem i 
gatunkami, wynikający z badania lub 
eksploatacji dna morskiego, podłoża lub 
gatunków osiadłych, został 
zminimalizowany i nie oddziałuje w 
niekorzystny sposób na integralność 
strukturalną i ekologiczną ekosystemów 
głębinowych i z nimi związanych;

11) Wprowadzenie energii, w tym hałasu 
podwodnego, nie ma negatywnego wpływu 
na środowisko morskie.

k) ilość odpadów w środowiskach 
morskich i nadbrzeżnych została obniżona 
do poziomu, który gwarantuje, że nie 
stanowią one zagrożenia dla gatunków i 
siedlisk morskich, zdrowia ludzkiego, 
bezpieczeństwa i gospodarki społeczności 
nadbrzeżnych;

W celu określenia cech dobrego stanu 
środowiska w regionie lub podregionie 
morskim, o czym mowa w art. 9 ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
wszystkie ogólne wskaźniki jakości 
wymienione w niniejszym załączniku po 
to, by zidentyfikować te wskaźniki, które 
mają być zastosowane do określenia 
dobrego stanu środowiska w tym regionie 
lub podregionie morskim. W przypadku 

l) wyeliminowano regularne wycieki 
benzyny z platform i rurociągów oraz 
stosowanie szkodliwych szlamów 
wiertniczych, a przypadkowe wycieki tych 
substancji zostały zminimalizowane;
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gdy państwo członkowskie uważa, że 
zastosowanie jednego lub kilku spośród 
tych wskaźników nie jest odpowiednie, 
państwo to przekazuje Komisji 
uzasadnienie w ramach powiadomienia 
sporządzonego zgodnie z art. 9 ust. 2.

m) niebezpieczne zrzuty eksploatacyjne i 
zanieczyszczenia uwalniane z transportu 
morskiego zostały usunięte, a ryzyko 
wypadków, które mogłyby spowodować 
niebezpieczne zanieczyszczenia, zostało 
ograniczone do minimum;

n) zaprzestano regularnych wycieków 
benzyny z platform i rurociągów oraz 
stosowania szkodliwych szlamów 
wiertniczych, a przypadkowe wycieki tych 
substancji zostały zminimalizowane;

o) niebezpieczne wycieki eksploatacyjne i 
zanieczyszczenia uwalniane z transportu 
morskiego oraz ryzyko wypadków, które 
mogłyby skutkować niebezpiecznymi 
wyciekami, zostały ograniczone do 
minimum;

p) celowe wprowadzanie gatunków 
egzotycznych do środowiska morskiego i 
nadbrzeżnego jest zakazane, przypadki 
wprowadzania przypadkowego zostały 
obniżone do minimum, a wody szutrowe, 
jako możliwe źródło wprowadzenia, 
zostały wyeliminowane. Wykorzystywanie 
nowych gatunków (wraz z gatunkami 
egzotycznymi i genetycznie 
zmodyfikowanymi) do akwakultury, bez 
przeprowadzenia uprzednio oceny 
wpływu, jest zakazane;

q) wpływ na gatunki i siedliska morskie i 
nadbrzeżne wynikający z budowli 
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wykonanych przez człowieka został 
obniżony do minimum i nie oddziałuje 
negatywnie na integralność strukturalną i 
ekologiczną ekosystemów głębinowych i z 
nimi związanych, ani na zdolność 
gatunków i siedlisk morskich i 
nadbrzeżnych do dostosowania swojej 
strefy rozmieszczenia do zmian 
klimatycznych;

r) zagrożenie hałasem generowane na 
przykład przez transport morski i 
podwodny sprzęt akustyczny zostało 
ograniczone do minimum, aby uniknąć 
wywierania negatywnego wpływu na 
organizmy morskie, zdrowie ludzkie lub 
zgodne z prawem korzystanie z morza i 
jego brzegów;

s) systematyczne/celowe zrzuty wszelkich 
cieczy lub gazów do słupa wody zostały 
zakazane, a zrzuty ciał stałych do słupa 
wody są zakazane, chyba że zostało 
wydane zezwolenie zgodne z prawem 
międzynarodowym oraz przeprowadzono 
uprzednią ocenę oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą Rady z 
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne 85/337/EWG* i 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi;

t) systematyczne/celowe zrzuty wszelkich 
cieczy lub gazów do dna 
morskiego/podłoża zostały zakazane, a 
zrzuty ciał stałych do dna 
morskiego/podłoża są zakazane, chyba że 
zostało wydane zezwolenie zgodne z 
prawem międzynarodowym oraz 
przeprowadzono uprzednią ocenę 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
dyrektywą 85/337/EWG i odpowiednimi 
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umowami międzynarodowymi;

u) w każdym regionie udział obszarów 
morskich chronionych przed potencjalnie 
szkodliwą działalnością człowieka, a także 
różnorodność składowych ekosystemów 
obecnych na tych obszarach, są 
wystarczające, aby skutecznie przyczyniać 
się do regionalnej i globalnej sieci 
chronionych obszarów morskich

_____________
* Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 
2003/35/EWG.

(Poprawki 80, 81, 82, 91 i 92, pierwsze czytanie w Parlamencie)
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