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PR_COD_2am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política para o meio marinho (Directiva "estratégia para o 
meio marinho")
(9388/2007 – C6-0000/2007 –2005/0211 (COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (9388/2007 – C6-0000/2007),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2005)0505)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10

(10) Cada Estado-Membro deverá, por 
conseguinte, elaborar uma estratégia 
marinha para as suas águas marinhas, a 
qual, embora específica para as suas 
próprias águas, reflicta a perspectiva global 
da região ou sub-região marinha em causa. 
As estratégias marinhas deverão culminar 
na execução de programas de medidas 
definidas para alcançar ou manter um bom 
estado ambiental. No entanto, não deverá 
exigir-se que os Estados-Membros tomem 

(10) É, por conseguinte, adequado que os 
Estados-Membros que partilham uma 
região marinha assegurem que seja 
produzida uma estratégia comum única 
para o meio marinho por região ou sub-
região para as águas sob a sua soberania 
ou jurisdição. Cada Estado-Membro 
deverá elaborar uma estratégia marinha 
para as suas águas marinhas, a qual, 
embora específica para as suas próprias 
águas, deverá reflectir a perspectiva global 

  
1 Textos aprovados de 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Ainda não publicada em JO.
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medidas específicas quando não houver 
riscos significativos para o meio marinho, 
ou quando os custos forem 
desproporcionados tendo em conta os 
riscos para o meio marinho, desde que a 
decisão de inacção seja devidamente 
justificada.

da região ou sub-região marinha em causa. 
As estratégias marinhas deverão culminar 
na execução de programas de medidas 
definidas para alcançar um bom estado 
ecológico.

(Primeira leitura PE, alteração 9)

Justificação

A alteração está em conformidade com a alteração 14 da relatora, que sublinha que os 
Estados-Membros devem assegurar que seja produzida uma só estratégia marinha comum 
por região ou sub-região.

Alteração 2
Considerando 34

(34) A Comissão deverá apresentar um 
primeiro relatório de avaliação da execução 
da presente directiva no prazo de dois anos 
a contar da recepção de todos os programas 
de medidas e, de qualquer modo, até 2021. 
Em seguida, os relatórios da Comissão 
deverão ser publicados de seis em seis 
anos.

(34) É adequado que a Comissão 
apresente um primeiro relatório de 
avaliação da execução da presente directiva 
no prazo de dois anos a contar da recepção 
de todos os programas de medidas e, de 
qualquer modo, até 2017. Em seguida, os 
relatórios da Comissão deverão ser 
publicados de seis em seis anos.

(Primeira leitura PE, alteração 20)

Alteração 3
Considerando 37

(37) A Política Comum das Pescas deverá 
ter em conta os impactos ambientais da 
pesca e os objectivos da presente directiva.

(37) A futura reforma da Política Comum 
das Pescas deverá ter em conta os impactos 
ambientais da pesca e os objectivos da 
presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 22)

Alteração 4
Artigo 1

1. A presente directiva estabelece um 1. A presente directiva estabelece um 
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quadro para a protecção e a conservação 
do meio marinho, para a prevenção da 
sua deterioração e, quando exequível, 
para a recuperação ambiental nas áreas 
afectadas.

quadro mediante o qual os Estados-
Membros devem alcançar um bom estado 
ecológico do meio marinho até 2017 e 
adoptar medidas que:

Para o efeito, são elaboradas e executadas 
estratégias marinhas com o objectivo de 
obter ou manter um bom estado ambiental
no meio marinho até 2021.

a) Assegurem a protecção e a preservação 
do meio marinho ou permitam a sua 
recuperação ou, quando praticável, 
restaurem a estrutura, a função e os 
processos da biodiversidade marinha e 
dos ecossistemas marinhos;
b) Previnam e eliminem progressivamente 
a poluição no meio marinho para 
assegurar que não haja impactos ou 
riscos significativos para a biodiversidade 
marinha, para os ecossistemas marinhos, 
para a saúde humana e para as 
utilizações legítimas do mar;
c) Mantenham a utilização dos serviços e 
produtos marinhos e outras actividades no 
meio marinho a níveis que sejam 
sustentáveis e que não comprometam as 
utilizações e as actividades das gerações 
futuras nem a capacidade dos 
ecossistemas marinhos para responder a 
mudanças naturais e induzidas pelo 
homem.

2. As estratégias marinhas aplicam uma 
abordagem ecossistémica à gestão das 
actividades humanas, permitindo 
simultaneamente a utilização sustentável 
dos bens e serviços marinhos.
3. A presente directiva deve contribuir 
para a coerência entre as preocupações 
ambientais e as diversas políticas, acordos 
e medidas legislativas com impacto no 
meio marinho, e deve procurar assegurar 
a integração dessas preocupações nessas 
políticas, acordos e medidas.

(Primeira leitura PE, alteração 85)

Alteração 5
Artigo 3, nº 1
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1) "Águas marinhas", as águas, os fundos 
e os subsolos marinhos situados entre a
linha de base a partir da qual são medidas 
as águas territoriais e o limite exterior da 
zona sobre a qual um Estado-Membro 
possua e/ou exerça jurisdição, em 
conformidade com a UNCLOS, com 
excepção das águas adjacentes aos países 
e territórios referidos no Anexo II do 
Tratado e às autarquias e departamentos 
franceses ultramarinos. As águas 
marinhas situadas na linha de base às 
quais se aplica a Directiva 2000/60/CE 
são incluídas apenas na medida em que 
estejam em causa elementos relevantes 
para a protecção do meio marinho 
exteriores ao âmbito de aplicação da 
Directiva 2000/60/CE;

1) "Águas marinhas europeias":

- todas as águas europeias situadas para 
além da linha de base a partir da qual são 
medidas as águas territoriais, até ao limite 
exterior da zona sob soberania ou 
jurisdição dos Estados-Membros, 
incluindo o conjunto dos fundos 
marinhos correspondentes e o respectivo 
subsolo; e
- todas as águas europeias submetidas a 
marés, quer se situem nos Estados-
Membros ou lhes sejam adjacentes, a 
partir das quais são medidas as águas 
territoriais (as águas situadas para cá da 
linha de base, isto é, na direcção da 
costa), incluindo as terras ou fundos 
marinhos cobertos de forma intermitente 
ou contínua por essas águas;

(Primeira leitura PE, alteração 27)

Alteração 6
Artigo 3, nº 4

4) "Estado ambiental", o estado global do 
ambiente nas águas marinhas, tendo em 
conta a estrutura, a função e os processos 
próprios dos ecossistemas marinhos que o

4) "Estado ecológico", o estado global do 
ambiente nas águas marinhas em questão, 
tendo em conta:
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constituem, bem como os factores naturais 
fisiográficos, geográficos e climáticos e as 
condições físicas e químicas, incluindo as 
resultantes das actividades humanas na 
área em causa;

a) A estrutura, a função e os processos dos 
ecossistemas que constituem o meio 
marinho;

b) As componentes, condições e factores, 
quer sejam acústicos, biológicos, 
químicos, climáticos, geográficos, 
geológicos, físicos ou fisiográficos, que 
interagem e determinam a condição, a 
produtividade, a qualidade e o estado dos 
ecossistemas marinhos referidos na alínea 
a).
As componentes, condições e factores 
referidos na alínea b) incluem os 
resultantes de actividades humanas, 
independentemente do facto de essas 
actividades serem exercidas no interior ou 
fora das águas marinhas europeias;

(Primeira leitura PE, alteração 27)

Alteração 7
Artigo 3, nº 5

5) "Bom estado ambiental", o estado 
ambiental das águas marinhas quando 
estas constituem oceanos e mares 
dinâmicos e ecologicamente diversos, 
limpos, sãos e produtivos nas suas 
condições intrínsecas, e quando a 
utilização do meio marinho é sustentável, 
salvaguardando assim o potencial para 
utilizações e actividades das gerações 
actuais e futuras, ou seja, quando:

5) "Bom estado ecológico", o estado do 
ambiente quando:

a) A estrutura, as funções e os processos 
dos ecossistemas marinhos, 
conjuntamente com os factores associados 
fisiográficos, geográficos e climáticos,
permitem que estes ecossistemas 
funcionem plenamente e mantenham a 
sua resiliência. As espécies e habitats 

a) A estrutura, a função e os processos dos 
ecossistemas que constituem o meio 
marinho permitem que estes ecossistemas 
funcionem inteiramente na sua forma 
natural de manutenção autónoma. Os 
ecossistemas marinhos mantêm a sua 
resiliência natural face a uma mudança 
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marinhos são protegidos, o declínio da 
biodiversidade provocado pelo homem é 
evitado e os diversos componentes 
biológicos funcionam em equilíbrio;

ambiental mais vasta; e

b) As propriedades hidro-morfológicas, 
físicas e químicas dos ecossistemas, 
incluindo as propriedades resultantes das 
actividades humanas na área em causa, 
permitem o funcionamento dos 
ecossistemas como descrito acima. A 
introdução de substâncias antropogénicas 
e de energia no meio marinho não causa 
efeitos de poluição.

b) Todas as actividades humanas no 
âmbito da área em questão ou fora dela 
são geridas de forma a que a sua pressão 
colectiva sobre os ecossistemas marinhos 
seja compatível com o bom estado 
ecológico. As actividades humanas 
exercidas no meio marinho não devem 
exceder níveis que sejam sustentáveis na 
escala geográfica adequada para efeitos 
de avaliação. É mantido o potencial para 
utilizações e actividades das gerações 
vindouras no meio marinho; e
b bis) A biodiversidade marinha e os 
ecossistemas marinhos são protegidos, a 
sua deterioração evitada, a recuperação 
possibilitada e, na medida do possível, as 
suas estruturas, funções e processos são 
reconstituídos;
b ter) A poluição e a energia, incluindo o 
ruído, no meio marinho são 
constantemente reduzidos a fim de 
assegurar que o impacto ou o risco para a 
biodiversidade marinha, para os 
ecossistemas marinhos, para a saúde 
humana e para as utilizações legítimas do 
mar sejam minimizados; e
b quater) Todas as condições enumeradas 
no Anexo I estão preenchidas;

O bom estado ambiental deve ser definido 
ao nível da região ou da sub-região 
marinha, tal como referidas no artigo 4.º, 
com base nos descritores qualitativos 
genéricos do Anexo I. A gestão adaptativa 
assente na abordagem ecossistémica deve 
ser aplicada tendo em vista progredir para 
alcançar um bom estado ambiental;

(Primeira leitura PE, alteração 27)

Alteração 8
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Artigo 3, nº 9 bis (novo)

9 bis) "Zonas marinhas protegidas", as 
áreas nas quais são limitadas ou proibidas 
as actividades identificadas como 
exercendo uma pressão e/ou um impacto 
importantes no meio marinho. As zonas 
marinhas protegidas são identificadas 
pelos Estados-Membros durante a fase de 
preparação da estratégia para o meio 
marinho e pertencem a um sistema de 
planeamento espacial marinho coerente a 
nível comunitário, regional e sub-
regional, conforme com os acordos 
internacionais de que a Comunidade é 
Parte.

(Primeira leitura PE, alteração 27)

Alteração 9
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Para cada região marinha, os 
Estados-Membros interessados devem 
atingir um bom estado ecológico das 
águas marinhas europeias no seio dessa 
região até 2017, mediante o 
estabelecimento e a aplicação de uma 
estratégia única para o meio marinho 
para essa região, nos termos das 
disposições da presente directiva.
Os Estados-Membros definem as 
unidades de gestão adequadas nas suas 
águas marinhas europeias para cada 
região ou sub-região marinha. As 
unidades de gestão, quando necessário, 
têm em conta as unidades existentes de 
gestão, vigilância e referência, e são 
identificadas por coordenadas na 
estratégia para o meio marinho relevante.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão de qualquer unidade de gestão 
definida até à data indicada no nº 1 do 
artigo 24º.
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(Primeira leitura PE, alteração 31)

Alteração 10
Artigo 5, nº 1

1. Cada Estado-Membro deve elaborar, 
em relação a cada região ou sub-região 
marinha em causa, uma estratégia 
marinha a aplicar às suas águas 
marinhas de acordo com o plano de acção 
descrito nas alíneas a) e b) do n.º 2.

1. Os Estados-Membros obterão um bom 
estado ecológico mediante o 
estabelecimento e a aplicação de 
estratégias marinhas.

(Primeira leitura PE, alteração 32)

Alteração 11
Artigo 5, nº 2, parte introdutória

2. Os Estados-Membros devem cooperar 
para garantir a coordenação, dentro de 
cada região ou sub-região marinha, das 
medidas necessárias à consecução dos 
objectivos da presente directiva, em 
especial dos diferentes elementos das 
estratégias marinhas a que se referem as 
alíneas a) e b):

2. Os Estados-Membros que partilham 
uma região marinha devem assegurar que 
seja produzida uma estratégia marinha 
comum única para o meio marinho por
região ou sub-região para as águas que, 
nessa região, se encontrem sob a sua 
soberania ou jurisdição. Cada Estado-
Membro elabora , para cada região 
marinha em causa, uma estratégia para o 
meio marinho aplicável às suas águas 
marinhas europeias em conformidade 
com o seguinte plano de acção:

(Primeira leitura PE, alteração 33)

Alteração 12
Artigo 5, nº 2, alínea a)

a) Preparação: a) Preparação:
i) Avaliação inicial, a concluir até …*, do 
estado ambiental actual das águas em 
causa e do impacto ambiental das 
actividades humanas nessas águas, nos 
termos do artigo 8.°;

i) Avaliação inicial, a concluir até …*, do 
estado ecológico actual das águas em causa 
e do impacto ambiental das actividades 
humanas nessas águas, nos termos do 
artigo 8.°;

ii) Definição, até…*, do bom estado 
ambiental das águas em causa, nos termos 

ii) Definição, até…*, do bom estado 
ecológico das águas em causa, nos termos 
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do n.º 1 do artigo 9.°; do n.º 1 do artigo 9.°;
iii) Estabelecimento, até …**, de um 
conjunto de metas ambientais e indicadores 
associados, nos termos do n.º 1 do artigo 
10.°;

iii) Estabelecimento, até …**, de um 
conjunto de metas ambientais e indicadores 
associados, nos termos do n.º 1 do artigo 
10.°;

iv) Estabelecimento e aplicação, até …***, 
salvo disposição em contrário na legislação 
comunitária relevante, de um programa de 
monitorização para a avaliação constante e 
a actualização periódica das metas, nos 
termos do n.º 1 do artigo 11.°.

iv) Estabelecimento e aplicação, até …**, 
salvo disposição em contrário na legislação 
comunitária relevante, de um programa de 
monitorização para a avaliação constante e 
a actualização periódica das metas, nos 
termos do n.º 1 do artigo 11.°.

___________________ ___________________

* quatro anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

* dois anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

** cinco anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

** três anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

*** seis anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 34)

Alteração 13
Artigo 5, nº 2, alínea b)

b) Programas de medidas: b) Programas de medidas:
i) Elaboração, até 2016, de um programa 
de medidas destinadas à consecução ou à 
manutenção de um bom estado ambiental, 
nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 13.º;

i) Elaboração, até 2012, de um programa 
de medidas destinadas à consecução ou à 
manutenção de um bom estado ecológico, 
nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 13.º;

ii) Início da execução do programa previsto 
na subalínea i) até 2018, nos termos do n.º 
7 do artigo 13.º.

ii) Início da execução do programa previsto 
na subalínea i) até 2014, nos termos do n.º 
7 do artigo 13.º.

(Primeira leitura PE, alteração 35)

Alteração 14
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros estabelecem 
os mecanismos adequados susceptíveis de 
desenvolver e aplicar as medidas descritas 
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no nº 2, por referência aos artigos 8º, 9º, 
10º, 11º e 13º, nos termos do artigo 6º e de 
forma a obter uma estratégia comum 
única para o meio marinho por região e 
um relatório comum único sobre os 
elementos especificados nesses artigos.
Para cada região marinha, o Estado-
Membro ou a autoridade competente 
comunicam, no prazo de três meses, o 
relatório elaborado à Comissão e aos 
Estados-Membros interessados.

(Primeira leitura PE, alteração 37)

Alteração 15
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Zonas marinhas protegidas

1. Os Estados-Membros devem definir nas 
suas estratégias medidas de protecção do 
espaço por regiões e sub-regiões, 
denominadas "zonas marinhas 
protegidas".
Se necessário, os Estados-Membros 
tomam, nas suas estratégias por regiões e 
sub-regiões, medidas para criar reservas 
naturais marinhas fechadas com vista a 
proteger e preservar os ecossistemas 
marinhos mais vulneráveis e a diversidade 
biológica.
2. Um Estado-Membro que estabeleça um 
programa de medidas deve incluir entre 
estas a aplicação de medidas de protecção 
espacial que podem incluir, sem carácter 
exaustivo, a utilização de zonas especiais 
de conservação nos termos da Directiva
"Habitats", a utilização de zonas de 
protecção especial nos termos da 
Directiva "Aves", e as zonas marinhas 
protegidas acordadas na Decisão VII/5 da 
Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, bem como 
outras medidas decorrentes de qualquer 
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outro acordo internacional ou regional de 
que a Comunidade seja Parte.
3. Os Estados-Membros asseguram que 
estas áreas contribuam para uma rede 
coerente e representativa das zonas 
marinhas protegidas até 2012, o mais 
tardar. Esta rede inclui áreas de tamanho 
suficiente inteiramente protegidas de 
todas as utilizações extractivas, a fim de 
salvaguardar, nomeadamente, os locais de 
desova, reprodução e alimentação e de 
permitir a manutenção ou a recuperação 
da integridade, da estrutura e do 
funcionamento dos ecossistemas.
4. Os Estados-Membros estabelecem um 
ou mais registos para essas zonas 
marinhas protegidas, os quais deverão 
estar concluídos o mais tardar até ...*
5. O público deve ter acesso às 
informações constantes no ou nos 
registos.
6. Para cada região ou sub-região 
marinha, o ou os registos das zonas 
marinhas protegidas devem ser revistos e 
actualizados.
_________________

* três anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 39)

Alteração 16
Artigo 6, nº 2, parágrafo 1

2. Para efeitos da presente directiva, os 
Estados-Membros devem, em cada região 
ou sub-região marinha, envidar todos os 
esforços, utilizando as instâncias 
internacionais relevantes, incluindo os 
mecanismos e as estruturas das convenções 
regionais marinhas, para coordenar as suas 
acções com os países terceiros que 
exerçam soberania ou jurisdição em águas 
situadas na mesma região ou sub-região 

2. Para efeitos do estabelecimento e 
aplicação de uma estratégia para o meio 
marinho, os Estados-Membros devem, em 
cada região ou sub-região marinha, envidar 
todos os esforços, utilizando as instâncias 
internacionais relevantes, incluindo os 
mecanismos e as estruturas das convenções 
regionais marinhas, para coordenar as suas 
acções com:
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marinha.
a) Os países terceiros que exerçam 
soberania ou jurisdição em zonas 
marítimas situadas na região marinha em 
questão;
b) Os países terceiros cujas embarcações 
de bandeira operam na região marinha 
em questão; e 
c) Os países terceiros sem saída para o 
mar mas que têm no seu território fontes 
pontuais ou difusas de poluição 
transferida para a região marinha em 
questão por meio dos rios ou da 
atmosfera.

(Primeira leitura PE, alteração 42)

Justificação

As actividades dos países sem saída para o mar e dos países que operam embarcações em 
águas de um outro Estado-Membro podem ter impactos significativos no estado ambiental 
dessas águas devido à poluição proveniente de terra e dos navios. A directiva estabelece que 
"sempre que tal se revele prático e adequado", os Estados-Membros utilizarão as estruturas 
institucionais existentes para coordenar os seus esforços.

Alteração 17
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. Para cada região marinha, os 
Estados-Membros, ao prepararem a 
avaliação visada no nº 1, fazem todos os 
esforços necessários, mediante a 
coordenação estabelecida nos termos dos 
artigos 5º e 6º, para assegurar que:
a) Os seus métodos de avaliação sejam 
coerentes entre Estados-Membros 
pertencentes à mesma região marinha;
b) Os impactos transfronteiriços e as 
características transfronteiriças sejam 
tidos em consideração;
c) Os pontos de vista dos Estados-
Membros pertencentes à mesma região 
marinha sejam tidos em consideração.
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(Primeira leitura PE, alteração 51)

Alteração 18
Artigo 9, nº 1, parágrafo 1

1. Por referência à avaliação inicial 
efectuada em aplicação do n.º 1 do artigo 
8.°, os Estados-Membros definem, em 
relação a cada região ou sub-região 
marinha em causa, um conjunto de 
características correspondentes a um bom 
estado ambiental das suas águas marinhas, 
com base nos descritores qualitativos 
genéricos enumerados no Anexo I e nos 
critérios e normas metodológicas a que se 
refere o n.º 3 do presente artigo.

1. Por referência à avaliação inicial 
efectuada em aplicação do n.º 1 do artigo 
8.°, os Estados-Membros definem, em 
relação a cada região ou sub-região 
marinha em causa, um conjunto de 
características correspondentes a um bom 
estado ecológico das suas águas marinhas, 
com base nos descritores qualitativos 
genéricos e nas características , pressões e 
impactos enumerados nos Anexos I e III.

(Primeira leitura PE, alteração 53)

Alteração 19
Artigo 9, nº 3

3. Os critérios e as normas metodológicas 
para a definição do bom estado ambiental, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovados, com base 
nos Anexos I e III, pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º até …*, de 
modo a assegurar a coerência e permitir 
comparar o nível de consecução do bom 
estado ambiental entre as regiões ou sub-
regiões marinhas. Antes de propor esses 
critérios e normas, a Comissão deve 
consultar todas as partes interessadas, 
incluindo as convenções regionais 
marinhas.

Suprimido

__________________

* dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 54)
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Alteração 20
Artigo10, nº 1

1. Com base na avaliação inicial efectuada 
em aplicação do n.º 1 do artigo 8.°, os 
Estados-Membros estabelecem, para cada 
região ou sub-região marinha, um 
conjunto de metas ambientais e de 
indicadores associados para as suas águas 
marinhas, a fim de orientar os progressos 
para alcançar um bom estado ambiental 
do meio marinho, tendo em conta a lista 
indicativa de características constante do 
Anexo IV.

1 Com base na avaliação inicial efectuada 
em aplicação do n.º 1 do artigo 8.°, os 
Estados-Membros estabelecem, 
conjuntamente , para cada região 
marinha em causa, um conjunto de metas 
ambientais, concebidas para alcançar o 
bom estado ecológico até 2017, o mais 
tardar, e de indicadores associados para as 
suas águas marinhas, tendo em conta a lista 
não exaustiva de características constante
do Anexo IV.

Na definição dessas metas e indicadores, os 
Estados-Membros devem ter em conta o 
facto de as metas ambientais relevantes
existentes, fixadas a nível nacional, 
comunitário ou internacional para as 
mesmas águas, continuarem a ser 
aplicáveis, garantindo que sejam
compatíveis entre si.

Na definição dessas metas e indicadores, os 
Estados-Membros devem ter em conta o 
facto de as metas ambientais existentes, 
fixadas a nível nacional, comunitário ou 
internacional para as mesmas águas, 
continuarem a ser aplicáveis, garantindo 
que sejam igualmente tidos em conta os 
impactos transfronteiriços e as 
características transfronteiriças 
relevantes

(Primeira leitura PE, alteração 55)

Justificação

Esta alteração está em conformidade com o conceito do estabelecimento de uma única 
estratégia para o meio marinho por região ou sub-região, que foi introduzido pelo 
Parlamento Europeu em primeira leitura. Procura assegurar a adopção de um único 
conjunto de objectivos ambientais e indicadores para cada região ou sub-região marinha. No 
meio marinho, ainda mais que no ambiente terrestre, têm de ser tidos em conta os impactos e 
características transfronteiriços.

Alteração 21
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para cada região ou sub-região 
marinha, os Estados-Membros 
estabelecem um programa de vigilância, 
de acordo com as modalidades referidas 
no nº 1, devendo, por razões de 
coordenação, efectuar os esforços 
necessários para assegurar que:
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a) Os métodos de avaliação sejam 
coerentes entre os Estados-Membros, com 
base em objectivos comuns claramente 
definidos;
b) Os impactos transfronteiriços e as 
características transfronteiriças 
relevantes sejam tidos em conta.

(Primeira leitura PE, alteração 57)

Justificação

A presente alteração destina-se a melhorar a coordenação e a coerência dos controlos 
efectuados no âmbito dos programas. O seu objectivo é assegurar que os impactos e 
características de alcance transfronteiriço sejam tidos em conta durante a fase de controlo.

Alteração 22
Artigo 12

Notificações e parecer da Comissão Notificações e avaliações da Comissão
Com base em todas as notificações 
efectuadas por força do n.º 1 do artigo 8.º, 
do n.º 2 do artigo 9.º, do n.º 2 do artigo 10.º 
e do n.º 2 do artigo 11.° relativas a cada 
região ou sub-região marinha, a Comissão 
dá parecer a cada Estado-Membro sobre se 
os elementos notificados constituem um 
quadro adequado à satisfação dos 
requisitos da presente directiva.

Com base em todas as notificações 
efectuadas por força do n.º 1 do artigo 8.º, 
do n.º 2 do artigo 9.º, do n.º 2 do artigo 10.º 
e do n.º 2 do artigo 11.° relativas a cada 
região ou sub-região marinha, a Comissão 
dá parecer a cada Estado-Membro sobre se 
os elementos notificados constituem um 
quadro adequado à satisfação dos 
requisitos da presente directiva.

Ao formular o seu parecer, a Comissão 
deve ter em conta a coerência dos quadros 
no interior de cada região ou sub-região 
marinha e em toda a Comunidade, e pode 
solicitar ao Estado-Membro em causa que 
apresente as informações adicionais 
necessárias de que disponha.

Ao realizar essas avaliações, a Comissão 
deve ter em conta a coerência dos quadros 
no interior de cada região ou sub-região 
marinha e em toda a Comunidade, e pode 
solicitar ao Estado-Membro em causa que 
apresente as informações adicionais 
necessárias.

Nos seis meses seguintes à recepção dos 
programas de vigilância estabelecidos a 
título do artigo 11º , a Comissão pode 
decidir, em relação a qualquer Estado-
Membro, rejeitar o quadro ou qualquer 
elemento do mesmo, com base no 
incumprimento do disposto na presente 
directiva. Qualquer decisão de rejeição 
adoptada pela Comissão será devidamente 
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fundamentada.

Justificação

A Comissão deve manter o seu papel de controlo sobre as estratégias marinhas a nível 
regional, a fim de assegurar a qualidade e a conformidade na aplicação da presente 
directiva.

Alteração 23
Artigo 13, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os programas de medidas dos 
Estados-Membros devem incluir medidas 
de protecção espacial. Estas medidas 
devem incluir, sem carácter exaustivo, a 
utilização de zonas especiais de 
conservação nos termos da Directiva 
92/43/CEE, de zonas de protecção 
especial nos termos da Directiva 
79/409/CEE, e de zonas marinhas 
protegidas nos termos da Decisão VII/5 
da Conferência das Partes na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, bem como 
outras medidas decorrentes de qualquer 
outro acordo internacional ou regional de 
que a Comunidade seja Parte.
Os Estados-Membros asseguram que 
estas áreas contribuam para uma rede 
coerente e representativa das zonas 
marinhas protegidas até 2012, o mais 
tardar. Esta rede inclui áreas de tamanho 
suficiente inteiramente protegidas de 
todas as utilizações extractivas, a fim de 
salvaguardar, nomeadamente, os locais de 
desova, reprodução e alimentação e de 
permitir a manutenção ou a recuperação 
da integridade, da estrutura e do 
funcionamento dos ecossistemas.

(Primeira leitura PE, alteração 62)

Alteração 24
Artigo 14
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Excepções Excepções
1. Um Estado-Membro pode identificar 
áreas específicas no interior das suas 
águas marinhas nas quais, devido a 
qualquer das razões enunciadas nas 
alíneas a) a d), as metas ambientais não 
possam ser alcançadas através das medidas 
por ele tomadas, ou nas quais, devido às 
razões referidas na alínea e), tais metas 
não possam ser alcançadas no calendário 
previsto:

1. Sempre que um Estado-Membro que 
tenha estabelecido um programa de 
medidas nos termos do nº 1 do artigo 13º
identifique um caso em que, devido a 
qualquer das razões a seguir indicadas, as 
metas ambientais e o bom estado ecológico
não possam ser alcançados através das 
medidas por ele tomadas, identifica esse 
caso claramente no seu programa de 
medidas e fornece à Comissão as 
justificações necessárias para justificar a 
sua posição:

a) O objectivo ambiental não é pertinente 
para esse Estado-Membro, tendo em 
conta a qualidade que faz com que esse 
Estado-Membro não seja visado;
b) A competência para adoptar a medida 
ou as medidas em questão não incumbe 
exclusivamente a esse Estado-Membro em 
virtude do direito comunitário;
c) A competência para adoptar a medida 
ou as medidas em questão não incumbe 
exclusivamente a esse Estado-Membro em 
virtude do direito internacional;

a) Acção ou inacção pela qual o Estado-
Membro em causa não é responsável;

d) Acção ou inacção pela qual o Estado-
Membro em causa não é responsável, de 
um país terceiro, da Comunidade 
Europeia ou de outra organização 
internacional;

b) Causas naturais; e) Causas naturais;
c) Força maior; e bis) Força maior;

e ter) A mudança climática;
d) Alteração das características das águas 
marinhas resultante de acções realizadas 
por razões imperiosas de interesse público 
que prevaleçam sobre o impacto negativo 
no ambiente, incluindo qualquer impacto 
transfronteiriço;

e quater) Alteração das características 
físicas das águas marinhas resultante de 
acções realizadas por razões imperiosas e 
prioritárias de interesse público.

e) Condições naturais que não permitam 
a melhoria atempada do estado das águas 
marinhas em causa.
O Estado-Membro deve identificar 
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claramente essas áreas no seu programa 
de medidas e apresentar à Comissão a 
fundamentação da sua opinião. Ao 
identificar áreas específicas, o Estado-
Membro deve considerar as 
consequências para os outros Estados-
Membros na região ou sub-região 
marinha em causa.
Contudo, o Estado-Membro em causa
deve tomar medidas ad hoc adequadas 
para continuar a prossecução das metas 
ambientais, para evitar qualquer 
deterioração suplementar do estado das 
águas marinhas afectadas pelas razões 
identificadas nas alíneas b), c) ou d) e 
para mitigar o impacto negativo ao nível 
da região ou sub-região marinha em 
causa ou nas águas marinhas dos outros 
Estados-Membros.
2. Na situação a que se refere a alínea d) 
do n.º 1, os Estados-Membros devem 
assegurar que as alterações não impeçam 
nem comprometam definitivamente a
consecução de um bom estado ambiental 
ao nível da região ou sub-região marinha 
em causa ou nas águas marinhas dos 
outros Estados-Membros.

2. Todo o Estado-Membro que invoque o 
motivo referido nas alíneas b), c), d), e), e 
bis) ou e ter) do nº 1 deve incluir no seu 
programa de medidas ad hoc adequadas, 
compatíveis com o direito comunitário e 
com o direito internacional, para 
minimizar a medida em que o bom estado 
ecológico não pode ser alcançado nas 
águas marinhas europeias, dentro da 
região marinha em causa.

3. As medidas ad hoc referidas no terceiro 
parágrafo do n.º 1 devem ser integradas, 
na medida do possível, no programa de 
medidas.

3. Todo o Estado-Membro que invoque o 
motivo referido na alínea e quater) do nº 1 
deve assegurar que a alteração não 
exclua nem comprometa definitivamente 
a consecução de um bom estado ecológico 
na região marinha em causa.
3 bis. Caso um Estado-Membro invoque o 
motivo referido na alínea b) do nº 1 e a 
Comissão aceite a validade desse motivo, 
a Comissão adoptará de imediato todas as 
medidas necessárias, nos limites da sua 
competência, para assegurar que o 
objectivo ambiental em causa seja 
alcançado.

(Primeira leitura PE, alteração 66)
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Alteração 25
Artigo 16

Notificações e parecer da Comissão Notificações e avaliações da Comissão
Com base nas notificações dos programas 
de medidas efectuadas por força do n.º 6 do 
artigo 13.º, a Comissão dá parecer a cada 
Estado-Membro sobre se os programas 
notificados constituem um quadro 
adequado à consecução de um bom estado 
ambiental, definido em aplicação do n.º 1 
do artigo 9.°.

Com base nas notificações dos programas 
de medidas efectuadas por força do n.º 6 do 
artigo 13.º, a Comissão dá parecer a cada 
Estado-Membro sobre se os programas 
notificados constituem um quadro 
adequado à consecução de um bom estado 
ecológico que satisfaça as exigências da 
presente directiva.

Ao formular o seu parecer, a Comissão 
deve ter em conta a coerência dos quadros 
no interior de cada região ou sub-região 
marinha e em toda a Comunidade, e pode 
solicitar ao Estado-Membro em causa que 
apresente as informações adicionais 
necessárias de que disponha.

Ao realizar essas avaliações, a Comissão 
deve ter em conta a coerência dos quadros 
no interior de cada região ou sub-região 
marinha e em toda a Comunidade, e pode 
solicitar ao Estado-Membro em causa que 
apresente as informações adicionais 
necessárias.

Nos seis meses seguintes à recepção da 
notificação dos programas de medidas, a 
Comissão pode decidir rejeitar total ou 
parcialmente um programa, com base no 
incumprimento do disposto na presente 
directiva. Qualquer decisão de rejeição 
adoptada pela Comissão será devidamente 
fundamentada.

Justificação

A Comissão deve manter o seu papel de controlo sobre as estratégias marinhas a nível 
regional, a fim de assegurar a qualidade e a conformidade na aplicação da presente 
directiva.

Alteração 26
Artigo 20, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão publica um primeiro 
relatório de avaliação da execução da 
presente directiva no prazo de dois anos a 
contar da recepção de todos os programas 
de medidas, e, em todo o caso, até 2021.

1. A Comissão publica um primeiro 
relatório de avaliação da execução da 
presente directiva no prazo de dois anos a 
contar da recepção de todos os programas 
de medidas, e, em todo o caso, até 2017.

(Primeira leitura PE, alteração 69)
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Alteração 27
Artigo 20, nº 1 bis (novo)

1 bis. Até …*, o mais tardar, a Comissão 
publica um relatório que chame a atenção 
para a existência de conflitos ou 
complementaridades entre a possível 
melhoria da presente directiva e as 
obrigações, compromissos e iniciativas 
existentes dos Estados-Membros ou da 
Comunidade a nível comunitário ou 
internacional em matéria de protecção do 
ambiente nas águas marinhas europeias.
O relatório será submetido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
________________
* quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 70)

Justificação

A presente alteração visa assegurar que eventuais conflitos entre a melhoria das políticas 
comunitárias existentes, como a política comum da pesca e a política de conservação da 
natureza, sejam identificados e abordados, e a complementaridade aumentada.

Alteração 28
Artigo 20, nº 2 bis (novo)

2 bis. Até …*, a Comissão apresenta um 
relatório sobre o estado do meio marinho 
das águas árcticas de importância para a 
Comunidade e, se necessário, propõe ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
medidas adequadas para a sua protecção, 
a fim de estabelecer o Árctico como zona 
protegida, à semelhança da Antártida, e 
de o declarar "reserva natural devotada à 
paz e à ciência".
Os Estados-Membros cujas águas 
marinhas europeias incluem águas no 
Árctico disponibilizam ao Conselho 
Árctico os resultados da avaliação inicial 
sobre estas águas.
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* dois anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 71)

Justificação

O Árctico é um ecossistema único. Os riscos da exploração, existente e futura, na região 
deveriam ser avaliados com cuidado, nomeadamente tendo em conta os efeitos das alterações 
climáticas que transformam partes crescentes da região (terra coberta de gelo) num mar.

Alteração 29
Artigo 21

A Comissão reexamina a presente directiva 
até…* e, se for caso disso, propõe as 
alterações necessárias.

1. A Comissão reexamina a presente 
directiva até ... * e, se for caso disso, 
propõe ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho as alterações necessárias para:

_________________ ________________
* quinze anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

* dez anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

a) Favorecer a consecução de um bom 
estado ecológico nas águas marinhas 
europeias se esse estado não tiver sido 
alcançado até 2017;
b) Favorecer a conservação de um bom 
estado ecológico nas águas marinhas 
europeias se esse estado não tiver sido 
alcançado até 2017.
2. A Comissão deve ter nomeadamente em 
conta o primeiro relatório de avaliação 
elaborado nos termos do nº 1 do artigo
20º.

(Primeira leitura PE, alteração 73)

Alteração 30
Artigo 21 bis (novo)

Artigo 21º bis
Financiamento comunitário

1. Dado o carácter prioritário inerente ao 
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estabelecimento de uma estratégia para o 
meio marinho, a aplicação da presente 
directiva será apoiada pelos instrumentos 
financeiros comunitários a partir de 2007.
2. Os programas elaborados pelos 
Estados-Membros são co-financiados pela 
União Europeia através dos instrumentos 
financeiros existentes.

(Primeira leitura PE, alteração 74)

Alteração 31
Artigo 23 bis (novo)

Artigo 23º bis
Águas situadas para além das águas 

marinhas europeias
O Parlamento Europeu e o Conselho ou, 
se for caso disso, o Conselho devem 
adoptar medidas comunitárias tendentes a 
melhorar o estado ecológico das águas 
situadas para além das águas marinhas 
europeias, quando essa melhoria for 
possível mediante o controlo de 
actividades que sejam da competência da 
Comunidade ou dos Estados-Membros.
Essas medidas devem ser adoptadas com 
base em propostas apresentadas pela 
Comissão até ... * , em conformidade com 
os procedimentos estabelecidos no 
Tratado.
________________
* quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 78)

Alteração 32
Artigo 24, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
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regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*. Devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*. Devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

________________ ________________

* três anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* dois anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

(Primeira leitura PE, alteração 79)

Alteração 33
Anexo I

Descritores qualitativos genéricos a 
considerar para a definição do bom 
estado ambiental (a que se referem o 
ponto 5 do artigo 3.º, os n.ºs 1 e 3 do 

artigo 9.º e o artigo 22.º)

Condições referidas nos artigos 3º e 9º

1. Todos os elementos da cadeia alimentar 
marinha, na medida em que são 
conhecidos, ocorrem com normal 
abundância e diversidade.

a) Com base em informações de 
tendência, a diversidade biológica de uma 
região marinha é conservada (quando as 
tendências são estáveis) e restaurada 
(quando tiver sido registada uma 
tendência decrescente), incluindo para os 
ecossistemas, os habitats e as espécies, 
prestando uma atenção específica aos que 
forem mais vulneráveis face aos impactos 
das actividades humanas devido a 
determinadas características ecológicas: 
fragilidade, sensibilidade, crescimento 
lento, baixa fecundidade, longevidade, 
situação na periferia da área de 
repartição, fluxo genético pobre e 
subpopulações geneticamente distintas;

2. As espécies não indígenas introduzidas 
pelas actividades humanas situam-se a 
níveis que não alteram negativamente os 
ecossistemas.

b) As populações de todos os recursos 
marinhos vivos tenham sido restauradas e 
se mantenham a níveis que podem 
garantir a abundância das espécies a 
longo prazo e a manutenção total das suas 
capacidades reprodutivas, apresentando 
uma distribuição da população por idade 
e tamanho que comprova o bom estado 
das existências;
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3. As populações de todos os peixes e 
moluscos explorados comercialmente 
encontram-se dentro de limites biológicos 
seguros.

c) A distribuição e a abundância das 
espécies que não estão sujeitas a uma 
exploração directa não devem ser 
afectadas (substancialmente) pela 
actividade humana;

4. A eutrofização antropogénica é 
reduzida ao mínimo, sobretudo os seus 
efeitos negativos;

d) Os impactos negativos das artes de 
pesca no ambiente marinho tenham sido 
reduzidos, incluindo os impactos para os 
fundos marinhos e as capturas acessórias 
de espécies não-alvo e de juvenis;

5. As espécies e habitats apresentam uma 
distribuição, abundância e qualidade em 
conformidade com as condições 
fisiográficas, geográficas e climáticas 
prevalecentes. A biodiversidade é 
mantida.

e) Os níveis de população das espécies de 
pequenos peixes "forrageiros", no nível 
inferior da cadeia alimentar, são 
sustentáveis, nomeadamente tendo em 
conta a sua importância para os 
predadores dependentes, incluindo peixes 
com valor comercial, e para a preservação 
sustentável dos ecossistemas e da sua base 
de recursos;

6. O nível de integridade dos fundos 
marinhos salvaguarda as funções dos 
ecossistemas.

f) Os níveis de concentração de 
substâncias ecologicamente tóxicas de 
origem antrópica (que incluem as 
substâncias sintéticas e os produtos 
químicos que perturbam o funcionamento 
hormonal) sejam próximos de zero e não 
causem directa ou indirectamente danos 
ao ambiente ou à saúde humana;

7. A alteração permanente das condições 
hidrográficas não afecta negativamente 
os ecossistemas marinhos.

g) Os níveis de concentração de 
substâncias ecologicamente tóxicas de 
origem natural estejam próximos dos 
níveis naturais do ecossistema;

8. Os níveis das concentrações dos 
contaminantes não dão origem a efeitos 
de poluição.

h) Os impactos dos poluentes orgânicos e 
dos adubos que provêm do litoral ou do 
interior das terras, da aquicultura ou de 
efluentes de esgotos e outros escoamentos, 
sejam inferiores aos níveis passíveis de 
causar impacto no ambiente ou na saúde 
humana ou na utilização legítima do mar 
e das costas;

9. Os contaminantes nos peixes e 
mariscos para consumo humano não 
excedem os níveis estabelecidos pela 
legislação comunitária ou outras normas 
relevantes.

i) A eutrofização, causada, por exemplo, 
pelas emissões nutrientes tais como 
fósforo e azoto, foi minimizada a um nível 
em que já não causa efeitos adversos, 
como perdas da biodiversidade, 
degradação do ecossistema, proliferação 
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de algas tóxicas e insuficiência de 
oxigénio nas águas do fundo;

10. As propriedades e quantidade de lixo 
marinho não prejudicam o meio marinho.

j) Os impactos nos ecossistemas marinhos 
e costeiros, incluindo o habitat e as 
espécies, resultantes da exploração ou da 
exploração dos fundos marinhos, do 
subsolo ou de espécies sedentárias tenham 
sido minimizados e não afectem de forma 
negativa a integridade estrutural e 
ecológica dos ecossistemas bênticos e 
associados;

11. A introdução de energia, incluindo 
ruído submarino, não afecta 
negativamente o meio marinho.

k) A quantidade de resíduos nos meios 
marinhos e costeiros tenha sido reduzida 
a um nível que assegure não constituírem 
uma ameaça para as espécies e os habitats 
marinhos, a saúde humana e a segurança 
e a economia das comunidades costeiras;

Para definir as características do bom 
estado ambiental de uma região ou sub-
região marinha, como previsto no n.º 1 do 
artigo 9.º da presente directiva, os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
descritores qualitativos genéricos 
enumerados no presente Anexo, a fim de 
identificar aqueles que devem ser usados 
para definir o bom estado ambiental dessa 
região ou sub-região marinha. Quando 
um Estado-Membro considerar que não é 
apropriado utilizar um ou vários desses 
descritores, deve fornecer uma 
justificação à Comissão, no quadro da 
notificação a efectuar por força do n.º 2 
do artigo 9.º da presente directiva.

l) As descargas operacionais 
regulamentadas a partir das plataformas e 
dos oleodutos e a utilização de lamas de 
perfuração não apresentem qualquer 
risco significativo para o meio marinho e 
as descargas acidentais de substâncias de 
instalações offshore de petróleo e gás 
foram minimizadas;

m) Todas as descargas operacionais e 
descargas provenientes do tráfego 
marítimo sejam regulamentadas pelo
direito internacional, as convenções 
marinhas internacionais ou a legislação 
comunitária e respeitem as disposições 
que as regem, e o risco de acidentes tenha 
sido reduzido ao mínimo;
n) As descargas regulares de petróleo a 
partir das plataformas e dos oleodutos e a 
utilização de lamas de perfuração tenham 
cessado e os resíduos eventuais dessas 
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substâncias tenham sido minimizados;
o) As descargas operacionais nocivas e as 
descargas provenientes do tráfego 
marítimo tenham sido eliminadas e o 
risco de acidentes passíveis de provocar 
descargas nocivas tenha sido reduzido ao 
mínimo;
p) A introdução intencional de espécies 
exóticas no meio marinho e costeiro tenha 
sido proibida, as introduções acidentais 
tenham sido reduzidas ao mínimo e as 
águas de lastro tenham sido eliminadas 
como possível fonte da introdução. A 
utilização de novas espécies (incluindo as 
espécies exóticas e geneticamente 
modificadas) na aquicultura tenha sido 
proibida sem prévia avaliação de impacto;
q) Os impactos nas espécies e nos habitats 
marinhos e costeiros resultantes de 
construções feitas pelo homem tenham 
sido reduzidos ao mínimo e não 
influenciem negativamente a integridade 
estrutural e ecológica dos ecossistemas 
bênticos e associados, nem a capacidade 
das espécies e dos habitats marinhos e 
costeiros para adaptarem a sua área de 
repartição face à mudança climática;
r) A poluição sonora, proveniente por 
exemplo do tráfego marítimo e dos 
equipamentos acústicos submarinos, 
tenha sido reduzida ao mínimo com o 
objectivo de evitar os impactos negativos 
na vida marinha, na saúde humana ou na 
utilização legítima do mar e das costas;
s) A eliminação sistemática/intencional de 
qualquer líquido ou gás na coluna de 
água e a eliminação de matérias sólidas 
na coluna de água tenham sido proibidas, 
salvo autorização conforme com o direito 
internacional e se tiver sido efectuada 
uma avaliação prévia dos efeitos no 
ambiente, nos termos da Directiva 
85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho 
de 1985, relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados projectos públicos e 
privados no ambiente*, e das convenções 
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internacionais aplicáveis;
t) A eliminação sistemática/intencional de 
qualquer líquido ou gás no fundo 
marinho/no subsolo e a eliminação de
matérias sólidas no fundo marinho/no 
subsolo tenham sido proibidas, salvo 
autorização conforme com o direito 
internacional e se tiver sido efectuada 
uma avaliação prévia dos efeitos no 
ambiente, nos termos da Directiva 
85/337/CEE e das convenções 
internacionais aplicáveis;
u) Em cada região, a percentagem de 
regiões marinhas protegida contra 
actividades humanas potencialmente 
nefastas, tal como a diversidade dos 
ecossistemas constituintes presentes 
nessas áreas, seja suficiente para 
contribuir eficazmente para uma rede 
regional e global de zonas marinhas 
protegidas.
_________________
*JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. Directiva 
com a última redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 2003/35/CE.

(Primeira leitura PE, alterações 80, 81, 82, 91 e 92)


