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Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
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tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la poziţia comună a Consiliului privind adoptarea unei directive a 
Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru de acţiune 
comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (directiva „Strategia pentru 
mediul marin”)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziţia comună a Consiliului (9388/2007 – C6-0000/2007),

– având în vedere poziţia sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei înaintată 
Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0505)2,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (A6-0000/2007),

1. aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Poziţia comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 10

(10) Prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să elaboreze o strategie marină 
pentru apele sale marine care să ţină cont 
de specificul propriilor ape, dar care, în 
acelaşi timp, să reflecte perspectiva globală 
a regiunii sau subregiunii marine vizate. 
Strategiile marine ar trebui să culmineze cu 
executarea programelor de măsuri destinate 
atingerii sau menţinerii unei stări 
ecologice bune. Cu toate acestea, statelor 

(10) Prin urmare, statele membre cu o 
regiune marină comună ar trebui să aibă 
grijă să se elaboreze doar o singură 
strategie comună pentru mediul marin per 
regiune sau subregiune, pentru apele 
aflate sub suveranitatea sau jurisdicţia 
lor.  Fiecare stat membru ar trebui să 
elaboreze o strategie marină pentru apele 
sale marine care să ţină cont de specificul 
propriilor ape, dar care, în acelaşi timp, să 

  
1 Texte adoptate din 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Nepublicată încă în JO.
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membre nu ar trebui să li se impună să 
adopte măsuri specifice în cazul în care 
nu există un risc semnificativ pentru 
mediul marin, sau în cazul în care 
costurile ar fi disproporţionate comparativ 
cu riscurile pentru mediul marin, cu 
condiţia ca orice decizie de a nu acţiona 
să fie justificată corespunzător.

reflecte perspectiva globală a regiunii sau 
subregiunii marine vizate. Strategiile 
marine ar trebui să culmineze cu 
executarea programelor de măsuri destinate 
obţinerii unei stări ecologice bune.

(PE première lecture amendement 9)

Justificare

Cet amendement est conforme à l'amendement 14 du rapporteur qui insiste sur le fait que les 
États membres doivent veiller à élaborer une stratégie pour le milieu marin unique et 
conjointe par région ou sous-région. 

Amendamentul 2
Considerentul 34

Comisia ar trebui să publice un prim raport 
de evaluare a punerii în aplicare a acestei 
directive în termen de doi ani de la data 
primirii tuturor programelor de măsuri şi, 
în orice caz, până cel târziu în 2021. 
Comisia publică ulterior astfel de rapoarte 
la fiecare şase ani.

(34) Comisia ar trebui să prezinte un prim 
raport de evaluare a punerii în aplicare a 
acestei directive în termen de doi ani de la 
data primirii tuturor programelor de măsuri 
şi, în orice caz, până cel târziu în 2017. 
Comisia publică ulterior astfel de rapoarte 
la fiecare şase ani.

(PE première lecture amendement 20)

Amendamentul 3
Considerentul 37

(37) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să ia în considerare 
impactul pescuitului asupra mediului şi 
obiectivele prezentei directive.

(37) Viitoarea reformă a politicii comune
în domeniul pescuitului ar trebui să ia în 
considerare impactul pescuitului asupra 
mediului şi obiectivele prezentei directive.

(PE première lecture amendement 22)

Amendamentul 4
Articolul 1

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
destinat asigurării protecţiei şi conservării 

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
prin care statele membre trebuie să obţină 



PR\681771RO.doc 7/31 PE 392.093v01-00

RO

mediului marin, prevenirii deteriorării sale 
şi, ori de câte ori este posibil, refacerii 
acestui mediu în zonele în care a fost 
afectat în mod negativ.

o stare ecologică bună a mediului marin, 
cel târziu până în anul 2021, şi să ia 
măsuri care:

În acest sens, se elaborează şi se pun în 
aplicare strategii marine, cu scopul de a 
obţine sau a menţine starea ecologică 
bună a mediului marin, cel mai târziu până 
în anul 2021.

(a) să asigure protejarea şi conservarea 
mediului marin, să permită refacerea 
acestuia sau să refacă, dacă este posibil, 
structura, funcţiile şi procesele 
biodiversităţii marine şi a ecosistemelor 
marine;
(b) să prevină şi să elimine progresiv 
poluarea din mediul marin pentru a 
garanta că nu mai există nici un impact 
sau risc semnificativ pentru 
biodiversitatea marină, ecosistemele 
marine, sănătatea oamenilor sau 
utilizările legitime ale mării.
(c) să limiteze utilizarea serviciilor şi 
bunurilor marine şi a celorlalte activităţi 
desfăşurate în mediul marin la niveluri 
durabile, care să nu compromită nici 
activităţile generaţiilor viitoare şi 
utilizările date de acestea, nici capacitatea 
ecosistemelor marine de a reacţiona la 
modificările produse de natură şi de 
fiinţele umane.

(2) Strategiile marine folosesc abordarea 
ecosistemică pentru gestionarea 
activităţilor umane, făcând posibilă o 
utilizare durabilă a bunurilor şi a 
serviciilor marine.
(3) Prezenta directivă contribuie la 
întărirea coerenţei dintre preocupărilor 
legate de mediu şi vizează să asigure 
integrarea acestora în diferitele politici, 
acorduri şi măsuri legislative care au 
impact asupra mediului marin .

(PE première lecture amendement 85)

Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (1)
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(1) „ape marine” înseamnă apele, fundul 
mării şi subsolul marin situate în partea 
exterioară a liniei de bază care este limita 
de măsurare a întinderii apelor teritoriale 
care se extind până la extremitatea zonei în 
care un stat membru deţine şi/sau îşi 
exercită jurisdicţia, conform UNCLOS, cu 
excepţia apelor adiacente ţărilor şi 
teritoriilor menţionate în anexa II la 
tratat şi a departamentelor şi 
colectivităţilor  franceze de peste mări.
Apele marine situate în partea exterioară 
a liniei de bază care intră sub incidenţa 
Directivei 2000/60/CE, nu sunt vizate
decât în ceea ce priveşte elementele 
referitoare la protecţia mediului marin 
care sunt în afara domeniului de aplicare 
a Directivei 2000/60/CE;

(1) „ape marine europene”:

- toate apele europene situate dincolo de 
linia de bază care serveşte la măsurarea
întinderii apelor teritoriale şi care se extind 
până la extremitatea zonei aflate sub 
suzeranitatea sau jurisdicţia statelor 
membre, inclusiv fundul şi subsolul 
totalităţii acestor ape; şi
- toate apele cu maree, din statele membre 
sau adiacente acestora, de la care se 
măsoară distanţa apelor teritoriale (apele 
situate dincoace de linia de bază, adică în 
direcţia coastei), precum şi terenurile sau 
fundurile marine acoperite permanent 
sau intermitent de aceste ape;

(PE première lecture amendement 27)

Amendamentul 6
Articolul 3 alineatul (4)

(4) “stare ecologică” înseamnă starea 
generală a mediului în apele marine, 
ţinându-se cont de structura, funcţia şi 
procesele ecosistemelor care compun 
mediul marin, împreună cu factorii 
naturali fiziografici, geografici şi 
climatici, precum şi de condiţiile fizice şi 
chimice care rezultă în special din 

(4) „stare ecologică” înseamnă starea 
generală a mediului în apele respective, 
ţinându-se cont de:
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activitatea umană din zona în cauză;

(a) structura, funcţia şi procesele care 
compun mediul marin;

(b) elementele componente, condiţiile şi 
factorii acustici, biologici, chimici, 
climatici, geografici, geologici, fizici sau 
fiziografici care interacţionează şi 
determină condiţia, productivitatea, 
calitatea şi starea ecosistemelor marine 
menţionate la litera (a).
Elementele componente, condiţiile şi 
factorii menţionaţi la litera (b) îi includ pe 
cei care rezultă în urma activităţilor 
umane, indiferent dacă acestea din urmă 
au loc în apele marine europene în cauză 
sau în afara acestora;

(PE première lecture amendement 27)

Amendamentul 7
Articolul 3 alineatul (5)

(5) „stare ecologică bună” înseamnă starea 
ecologică a apelor marine care se 
defineşte prin diversitatea ecologică şi 
dinamica oceanelor şi mărilor, care sunt 
curate, în bună stare sanitară şi 
productive în cadrul condiţiilor lor 
intrinseci şi printr-o utilizare durabilă a 
mediului marin, salvgardându-se astfel 
potenţialul acestuia pentru utilizările şi 
activităţile generaţiilor actuale şi viitoare, 
şi anume:

(5) „stare ecologică bună” înseamnă starea 
mediului în cazul în care:

(a) structura, funcţiile şi procesele 
ecosistemelor marine, care împreună cu 
factorii fiziografici, geografici şi 
climaterici, permit ecosistemelor 
menţionate să îşi păstreze întreaga 
funcţionalitate şi capacitate de rezistenţă.
Speciile şi habitatele marine sunt 
protejate, este prevenit declinul 
biodiversităţii datorat intervenţiei omului 
şi funcţionarea diferitelor componente 

(a) structura, funcţia şi procesele 
ecosistemelor care compun mediul marin
permit ecosistemelor menţionate să 
funcţioneze în întregime în modul lor 
natural de autoîntreţinere. Ecosistemele 
marine îşi păstrează rezistenţa naturală 
faţă de o schimbare de mediu mai amplă; 
şi
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biologice este în echilibru;
(b) proprietăţile hidromorfologice, fizice şi 
chimice ale ecosistemelor, inclusiv 
proprietăţile care rezultă din activităţile 
umane din zona în cauză, susţin 
ecosistemele în maniera descrisă mai sus. 
Aportul de substanţe rezultate din 
activităţile umane şi de energie în mediul 
marin nu provoacă efecte poluante.

(b) toate activităţile umane din interiorul 
şi din afara zonei în cauză sunt gestionate 
astfel încât presiunea colectivă a acestora 
asupra ecosistemelor marine să fie 
compatibilă cu starea ecologică bună.
Activităţile umane exercitate în mediul 
marin nu depăşesc nivelurile durabile la 
scara geografică adecvată pentru 
evaluare. Potenţialul pentru utilizările şi 
activităţile generaţiilor viitoare în mediul 
marin este menţinut; şi
(ba) biodiversitatea şi ecosistemele marine 
sunt protejate, deteriorarea lor este 
evitată, recuperarea este posibilă şi, în 
măsura posibilului, structurile, funcţiile şi 
procesele lor sunt reconstituite; şi
(bb) poluarea şi energia, inclusiv 
zgomotul, din mediul marin se reduc 
constant, astfel încât să se garanteze că 
impactul şi riscul pentru biodiversitatea 
marină, ecosistemele marine, sănătatea 
umană sau utilizările legitime ale mării, 
sunt reduse la minimum; şi 
(bc) toate condiţiile enumerate în anexa I 
sunt îndeplinite;

Starea ecologică bună este determinată la 
nivelul regiunii sau subregiunii marine, 
astfel cum este menţionată la articolul 4, 
pe baza descriptorilor calitativi generici
prevăzuţi în anexa I. Se pune în aplicare o 
gestionare adaptivă bazată pe abordarea 
ecosistemică în vederea avansării spre o 
stare ecologică bună;

(PE première lecture amendement 27)

Amendamentul 8
Articolul 3 alineatul (9a) (nou)

(9a) „zone marine protejate” înseamnă 
zonele în care activităţile identificate ca 
exercitând o presiune importantă şi/sau 
un impact important asupra mediului 
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marin sunt limitate sau interzise. Zonele 
marine protejate sunt identificate de 
statele membre în timpul fazei de 
pregătire a strategiei pentru mediul marin 
şi se înscriu într-un sistem de amenajare a 
teritoriului marin omogen la nivel 
comunitar, regional şi subregional şi în 
conformitate cu angajamentele 
internaţionale la care Comunitatea este 
parte.

(PE première lecture amendement 27)

Amendamentul 9
Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

(2a) Pentru fiecare regiune marină, 
statele membre implicate obţin starea 
ecologică bună în apele marine europene 
din acea regiune până cel târziu în 2017, 
prin stabilirea şi aplicarea unei strategii 
marine pentru regiunea în cauză, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive.
Pentru fiecare regiune sau subregiune 
marină, statele membre definesc unităţi 
de gestionare adecvate în apele lor marine 
europene. Unităţile de gestionare 
respective ţin seama, dacă este cazul, de 
unităţile de gestionare, de monitorizare şi 
de referinţă existente şi sunt identificate 
prin coordonate în strategia pentru 
mediul marin aferentă.
Până la data menţionată la articolul 24 
alineatul (1), statele membre informează 
Comisia cu privire la toate unităţile de 
gestionare definite.

(PE première lecture amendement 31)

Amendamentul 10
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru elaborează, 
pentru fiecare regiune sau subregiune 

(1) Statele membre obţin o stare ecologică 
bună prin stabilirea şi aplicarea 
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marină respectivă, o strategie pentru 
mediul marin aplicabilă apelor sale 
maritime, respectând planul de acţiune 
descris la alineatul (2) literele (a) şi (b).

strategiilor marine.

(PE première lecture amendement 32)

Amendamentul 11
Articolul 5 alineatul (2) partea introductivă

(2) Statele membre cooperează pentru a 
garanta faptul că, în cadrul fiecărei
regiuni sau subregiuni marine, măsurile 
cerute pentru atingerea obiectivelor 
prezentei directive şi în particular 
diferitele elemente din strategiile marine, 
menţionate la literele (a) şi (b), sunt 
coordonate, după cum urmează:

(2) Statele membre cu o regiune marină 
comună au grijă ca o singură strategie 
marină să fie elaborată pe regiune sau 
subregiune pentru apele din cadrul 
regiunii respective care se află sub 
jurisdicţia sau suveranitatea lor. Fiecare 
stat membru elaborează, pentru fiecare 
regiune marină implicată, o strategie 
pentru mediul marin aplicabilă apelor 
sale marine europene în conformitate cu 
următorul plan de acţiune:

(PE première lecture amendement 33)

Amendamentul 12
Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

(a) pregătirea: (a) pregătirea:

(i) o evaluare iniţială, care trebuie efectuată 
până la…*, a stării ecologice actuale a 
apelor în cauză şi a impactului de mediu al 
activităţilor umane asupra acestor ape, în 
conformitate cu articolul 8;

(i) o evaluare iniţială, care trebuie efectuată 
până la…*, a stării ecologice actuale a 
apelor în cauză şi a impactului de mediu al 
activităţilor umane asupra acestor ape, în 
conformitate cu articolul 8;

(ii) o determinare, efectuată până la…*, a 
„stării ecologice bune” pentru apele în 
cauză, în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1);

(ii) o determinare, efectuată până la…*, a 
„stării ecologice bune” pentru apele în 
cauză, în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1);

(iii) fixarea, până la …**, a unei serii de (iii) fixarea, până la …**, a unei serii de 
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obiective de mediu şi de indicatori asociaţi, 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(1);

obiective de mediu şi de indicatori asociaţi, 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(1);

(iv) elaborarea şi punerea în aplicare, până 
la …***, în lipsa dispoziţiilor contrare ale 
legislaţiei comunitare aplicabile, a unui 
program de monitorizare în vederea 
evaluării continue şi a actualizării periodice 
a obiectivelor, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1).

_______________
* 4 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
* 5 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

*** 6 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(iv) elaborarea şi punerea în aplicare, până 
la …**, în lipsa dispoziţiilor contrare ale 
legislaţiei comunitare aplicabile, a unui 
program de monitorizare în vederea 
evaluării continue şi a actualizării periodice 
a obiectivelor, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1).

_______________
* 2 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
*** 3 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 34)

Amendamentul 13
Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

(b) programul de măsuri: (b) programul de măsuri:

(i) elaborarea, cel mai târziu în 2016, a 
unui program de măsuri destinat să asigure 
atingerea sau menţinerea stării ecologice 
bune, în conformitate cu articolul 13 
alineatele (1), (2) şi (3);

(i) elaborarea, cel mai târziu în 2012, a 
unui program de măsuri destinat să asigure 
obţinerea stării ecologice bune, în 
conformitate cu articolul 13 alineatele (1), 
(2) şi (3);

(ii) punerea în aplicare, cel mai târziu în 
2018, a programului prevăzut la punctul 
(i), în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(7).

(ii) punerea în aplicare, cel mai târziu în 
2014, a programului prevăzut la punctul 
(i), în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(7).

(PE première lecture amendement 35)

Amendamentul 14
Articolul 5 alineatul (2a) (nou)

(2b) Statele membre stabilesc 
mecanismele corespunzătoare pentru 
elaborarea şi punerea în aplicare a 
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măsurilor descrise la alineatul (2) privind 
articolele 8, 9, 10, 11 şi 13, în 
conformitate cu articolul 6, astfel încât să 
se obţină o singură strategie marină 
comună pe regiune şi un singur raport 
comun privind elementele precizate la 
articolele respective.
Pentru fiecare regiune marină, statul 
membru sau autoritatea competentă 
comunică Comisiei şi statelor membre 
implicate, în termen de trei luni, raportul 
întocmit.

(PE première lecture amendement 37)

Amendamentul 15
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
Zone marine protejate

(1) Statele membre trebuie să stabilească, 
în strategiile lor, măsuri de protecţie a 
zonelor, pe regiune şi subregiune, 
denumite „zone marine protejate”.
În cadrul strategiilor lor regionale şi 
subregionale, statele membre iau de 
asemenea, dacă este necesar, măsuri ce 
vizează constituirea de rezervaţii naturale 
marine închise în scopul protejării şi 
conservării ecosistemelor marine celor 
mai vulnerabile şi a biodiversităţii.
(2) Un stat membru care elaborează un 
program de măsuri include printre 
acestea aplicarea unor măsuri spaţiale de 
protecţie care cuprind – fără a se limita la 
– utilizarea zonelor speciale de conservare 
în sensul „Directivei Habitate”, utilizarea 
zonelor speciale de protecţie în sensul 
„Directivei Păsări” şi zonele marine 
protejate astfel cum au fost prevăzute în 
Decizia VII/5 a Conferinţei părţilor 
semnatare ale Convenţiei privind 
diversitatea biologică, precum şi măsuri 
care decurg din orice alt acord 
internaţional sau regional la care 
Comunitatea este parte.
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(3) Statele membre au grijă ca aceste zone 
să contribuie la formarea unei reţele 
coerente şi reprezentative a zonelor 
marine protejate, până cel târziu în 2012. 
Această reţea include zone de mărime 
suficientă protejate integral împotriva 
oricăror activităţi extractive, pentru a 
proteja în special zonele de înmulţire, 
creştere şi hrănire şi pentru a permite 
menţinerea sau refacerea integrităţii, 
structurii şi funcţionării ecosistemelor.
(4) Statele membre constituie unul sau 
mai multe registre pentru aceste zone 
marine protejate, care trebuie finalizate în 
termen de…*.
(5) Publicul trebuie să aibă acces la 
informaţiile din registru/registre.
(6) Registrul sau registrele zonelor marine 
protejate pentru fiecare regiune sau 
subregiune marină trebuie să fie revizuite 
şi actualizate.
______________
* trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 39)

Amendamentul 16
Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf

2. În sensul prezentei directive, statele 
membre depun toate eforturile, în cadrul 
fiecărei regiuni sau subregiuni marine, 
folosind forurile internaţionale competente, 
inclusiv mecanismele şi structurile 
convenţiilor privind mările regionale, 
pentru a-şi coordona acţiunile cu ţările terţe 
care au suveranitate sau jurisdicţie asupra 
apelor din aceeaşi regiune sau subregiune 
marină. 

2. Pentru a elabora şi a pune în aplicare o 
strategie pentru mediul marin, statele 
membre depun toate eforturile, în cadrul 
fiecărei regiuni sau subregiuni marine, 
folosind forurile internaţionale competente, 
inclusiv mecanismele şi structurile 
convenţiilor privind mările regionale, 
pentru a-şi coordona acţiunile cu: 

(a) ţările terţe care au suveranitate sau 
jurisdicţie asupra zonelor marine zonelor 
marine care fac parte din regiunea 
marină respectivă;
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(b) ţările terţe ale căror nave operează în 
regiunea marină respectivă; şi
(c) ţările terţe care nu au deschidere la 
mare dar au pe teritoriile lor surse 
punctuale sau difuze de poluare 
transportată spre regiunea marină 
respectivă prin intermediul râurilor sau 
atmosferei.

(PE première lecture amendement 42)

Justificare

Les activités de pays sans littoral et de pays exploitant des navires dans les eaux d'un État 
membre peuvent avoir un impact significatif sur l'état écologique de ces eaux sous la forme 
d'une pollution venant de la terre ou du navire. La directive dispose que les États membres 
doivent, «lorsque cela est réalisable et opportun», utiliser les structures institutionnelles en 
place pour coordonner leurs efforts.

Amendamentul 17
Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

(2a) Pentru fiecare regiune marină, 
statele membre care pregătesc evaluarea 
menţionată la alineatul (1), prin 
coordonarea stabilită în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, fac toate eforturile pentru 
a asigura că:
(a) metodele de evaluare între statele 
membre din aceeaşi regiune sunt
consecvente; 
(b) impactul transfrontalier şi 
caracteristicile transfrontiere sunt luate în 
considerare;
(c) punctele de vedere ale statelor membre 
din aceeaşi regiune marină sunt luate în 
considerare.

(PE première lecture amendement 51)

Amendamentul 18
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

(1) Referindu-se la evaluarea iniţială (1) Referindu-se la evaluarea iniţială 
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realizată în virtutea articolului 8 alineatul 
(1), statele membre determină, pentru apele 
marine ale fiecărei regiuni şi subregiuni 
marine respective, un ansamblu de 
caracteristici corespunzătoare unei stări 
ecologice bune, pe baza descriptorilor 
calitativi generici enumeraţi în anexa I şi a 
criteriilor şi a normelor metodologice 
prevăzute la alineatul (3) din prezentul 
articol.

realizată în virtutea articolului 8 alineatul 
(1), statele membre determină, pentru apele 
marine ale fiecărei regiuni şi subregiuni 
marine respective, un ansamblu de 
caracteristici corespunzătoare unei stări 
ecologice bune, pe baza descriptorilor 
calitativi generici şi impactul, 
caracteristicile şi presiunile enumeraţi în 
anexele I şi III.

(PE première lecture amendement 53)

Amendamentul 19
Articolul 9 alineatul (3)

(3) Criteriile şi normele metodologice care 
permit determinarea stării ecologice bune 
şi care sunt destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentei 
directive completând-o, sunt adoptate, pe 
baza anexelor I şi III, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută în articolul 23 alineatul (3) 
până la …*, în scopul de a asigura 
coerenţa şi de a putea compara, de la o 
regiune sau subregiune marină la alta, în 
ce măsură este realizată starea ecologică 
bună. Înainte de a propune asemenea 
criterii şi norme, Comisia consultă toate 
părţile interesate, inclusiv convenţiile 
privind mările regionale. Înainte de a 
propune asemenea criterii şi norme, 
Comisia consultă toate părţile interesate, 
inclusiv convenţiile privind mările 
regionale.
______________
* 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

eliminat

(PE première lecture amendement 54)

Amendamentul 20
Articolul 10 alineatul (1)
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(1) Pe baza evaluării iniţiale realizate în 
temeiul articolului 8 alineatul (1), statele 
membre stabilesc pentru fiecare regiune şi 
subregiune marină, un set complet de 
obiective de mediu şi de indicatori aferenţi 
pentru apele lor marine, cu scopul de a 
orienta eforturile în vederea atingerii 
stării ecologice bune a mediului marin,
inspirându-se din lista orientativă de 
caracteristici prezentată în anexa IV.

(1) Pe baza evaluării iniţiale realizate în 
temeiul articolului 8 alineatul (1), statele 
membre stabilesc de comun acord, pentru 
fiecare dintre regiunile marine respective, 
un set complet de obiective de mediu, 
elaborate pentru a obţine o stare 
ecologică bună până cel târziu în 2017, şi 
de indicatori aferenţi pentru apele lor 
marine, cu scopul de a orienta eforturile în 
vederea atingerii stării ecologice bune a 
mediului marin, inspirându-se din lista 
neexhaustivă de caracteristici prezentată în 
anexa IV.

În stabilirea obiectivelor şi indicatorilor 
respectivi, statele membre ţin cont de 
continuitatea de aplicare pentru aceleaşi 
ape a obiectivelor de mediu pertinente 
existente, stabilite la nivel naţional, 
comunitar sau internaţional, asigurând 
compatibilitatea reciprocă a acestor 
obiective.

La stabilirea obiectivelor de mediu şi 
indicatorilor respectivi, statele membre ţin 
cont de continuitatea de aplicare pentru 
aceleaşi ape a obiectivelor de mediu 
pertinente existente, stabilite la nivel 
naţional, comunitar sau internaţional, 
asigurând de asemenea luarea în 
considerare atât a efectelor 
transfrontaliere semnificative, cât şi a 
caracteristicilor transfrontaliere. 

(PE première lecture amendement 55)

Justificare

Cet amendement correspond au concept de l'établissement d'une stratégie pour le milieu 
marin unique par région ou sous-région, introduit par le Parlement européen en première 
lecture. Il vise à garantir l'adoption d'un seul ensemble d'objectifs environnementaux et 
d'indicateurs pour chaque région ou sous-région marine. Plus encore que l'environnement 
terrestre, le milieu marin doit faire l'objet d'une politique tenant compte des impacts et des 
éléments transfrontaliers.

Amendamentul 21
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) Pentru fiecare regiune sau 
subregiune marină, statele membre 
elaborează un program de monitorizare în
conformitate cu alineatul (1) şi, în 
vederea coordonării, iau măsurile 
necesare pentru a asigura că:
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(a) metodele de monitorizare din toate 
statele membre sunt consecvente şi se 
bazează pe obiective comune, clar definite 
;
(b) impactul şi caracteristicile 
transfrontiere semnificative sunt luate în 
considerare.

(PE première lecture amendement 57)

Justificare

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la cohérence des contrôles menés dans le 
cadre des programmes.  Son but est d’assurer que les impacts importants et éléments 
caractéristiques de transfrontaliers soient pris en compte durant la phase de surveillance.

Amendamentul 22
Articolul 12

Notificările şi avizele Comisiei Notificările şi evaluările Comisiei

Pe baza tuturor notificărilor efectuate în 
temeiul articolelor 8 alineatul (1), 9 
alineatul (2), 10 alineatul (2) şi 11 alineatul 
(2), cu privire la fiecare regiune sau 
subregiune marină, Comisia emite un aviz 
pentru fiecare stat membru cu privire la 
faptul dacă elementele comunicate 
constituie un cadru corespunzător pentru 
îndeplinirea cerinţelor prezentei directive.

Pe baza tuturor notificărilor efectuate în 
temeiul articolelor 8 alineatul (1), 9 
alineatul (2), 10 alineatul (2) şi 11 alineatul 
(2), cu privire la fiecare regiune sau 
subregiune marină, Comisia emite un aviz 
pentru fiecare stat membru cu privire la 
faptul dacă elementele comunicate 
constituie un cadru corespunzător pentru 
îndeplinirea cerinţelor prezentei directive.

Pentru a-şi formula avizul în acest sens, 
Comisia examinează coerenţa între cadrele 
stabilite în cadrul diferitelor regiuni sau 
subregiuni marine şi în ansamblul 
Comunităţii şi poate solicita statului 
membru în cauză să furnizeze orice 
informaţii suplimentare disponibile şi
necesare.

În cadrul acestor evaluări, Comisia 
examinează coerenţa între cadrele stabilite 
în cadrul diferitelor regiuni sau subregiuni 
marine şi în ansamblul Comunităţii şi poate 
solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
necesare.

În termen de şase luni de la primirea 
notificării cu privire la programele de 
supraveghere elaborate în conformitate 
cu articolul 11, Comisia poate respinge, 
parţial sau în întregime, cadrul comunicat 
de un stat membru, dacă estimează că nu 
este conform cu prezenta directivă. Orice 
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decizie de respingere adoptată de Comisie 
este motivată.

Justificare

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Amendamentul 23
Articolul 13 alineatul (1a) (nou)

(1a) Programele de măsuri ale statelor 
membre includ măsuri de protecţie 
spaţială. Aceste măsuri includ, dar nu se 
limitează la, utilizarea de zone speciale de 
conservare în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE, de zone speciale de protecţie 
în conformitate cu Directiva 79/409/CEE 
şi de zone marine protejate în 
conformitate cu Decizia VII/5 a 
Conferinţei părţilor semnatare ale 
Convenţiei privind diversitatea biologică, 
precum şi măsurile care rezultă din orice 
alte acorduri internaţionale sau regionale 
la care Comunitatea este parte semnatară.
Statele membre au grijă ca aceste zone să 
contribuie la formarea unei reţele 
coerente şi reprezentative a zonelor 
marine protejate, până cel târziu în 2012. 
Această reţea include zone de mărime 
suficientă protejate integral împotriva 
oricăror activităţi extractive, pentru a 
proteja în special zonele de înmulţire, 
creştere şi hrănire şi pentru a permite 
menţinerea sau refacerea integrităţii, 
structurii şi funcţionării ecosistemelor.

(PE première lecture amendement 62)

Amendamentul 24
Articolul 14

Excepţii Excepţii

(1) Un stat membru poate identifica în (1) În cazul în care un stat membru care a 
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apele sale marine zone specifice în care,
pentru oricare din motivele enumerate la 
literele (a) - (d), obiectivele de mediu nu 
pot fi atinse prin măsurile luate de statul 
membru în cauză sau, pentru motivele 
menţionate la litera (e), nu pot fi atinse în 
termenul respectiv;

stabilit un program de măsuri în 
conformitate cu articolul 13 identifică un 
caz în care, din oricare dintre următoarele
motive, obiectivele de mediu şi starea 
ecologică bună nu pot fi realizate prin 
măsuri luate de statul membru în cauză, 
acesta identifică clar cazul respectiv în 
programul său de măsuri şi pune la 
dispoziţia Comisiei explicaţiile necesare 
pentru a-şi susţine punctul de vedere:

(a) obiectivul de mediu nu este pertinent 
pentru statul membru respectiv, datorită 
caracteristicii care face ca acesta să nu 
privească statul membru;
(b) în temeiul dreptului comunitar, statul 
membru respectiv nu are competenţa 
exclusivă de a adopta măsura sau 
măsurile în cauză;
(c) în temeiul dreptului internaţional, 
statul membru respectiv nu are 
competenţa exclusivă de a adopta măsura 
sau măsurile în cauză;

(a) acţiunea sau lipsa de acţiune care nu 
este imputabilă statului membru în cauză;

(d) acţiunea sau lipsa de acţiune care nu 
este imputabilă statului membru în cauză, 
unei ţări terţe, Comunităţii Europene sau 
unei alte organizaţii internaţionale;

(b) cauze naturale; (e) cauze naturale;

(c) forţă majoră; (ea) forţă majoră;

(eb) schimbările climatice;
(d) schimbările caracteristicilor apelor 
marine cauzate de acţiuni întreprinse din 
motive de interes public superior care 
depăşeşte impactul negativ asupra 
mediului, inclusiv impactul 
transfrontalier eventual;

(ec) modificarea caracteristicilor fizice ale 
apelor marine cauzate de acţiuni întreprinse 
din motive imperioase şi prioritare de 
interes public.

(e) condiţiile naturale care nu permit 
îmbunătăţirea în timp util a stării apelor 
marine respective.

Statul membru în cauză indică în mod 
clar astfel de zone în programul său de 
măsuri şi justifică punctul său de vedere 
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către Comisie. În identificarea zonelor 
specifice un stat membru va lua în 
considerare consecinţele pentru statele 
membre din regiunea sau subregiunea 
marină aferentă.
Cu toate acestea, statul membru interesat 
adoptă măsuri ad hoc adecvate în vederea 
continuării urmăririi obiectivelor de 
mediu, în vederea evitării oricărei noi 
deteriorări a stării apelor marine afectate 
pentru motivele expuse la literele (b), (c) 
sau (d) şi pentru a atenua impactul 
negativ la nivelul regiunii sau subregiunii 
marine respective sau în apele marine ale 
altor state membre.
(2) În situaţia prevăzută la alineatul (1) 
litera (d), statele membre veghează ca 
schimbările să nu împiedice sau să nu 
compromită într-o manieră definitivă 
obţinerea stării ecologice bune la nivelul 
regiunii sau subregiunii marine respective 
sau în apele marine ale altor state 
membre.

(2) Orice stat membru care invocă 
motivele de la alineatul 1 literele (b), (c), 
(d), (e), (ea) sau (eb) include în programul 
său de măsuri măsurile ad-hoc 
corespunzătoare, conforme cu legislaţia 
comunitară şi internaţională, pentru a 
reduce la minim gradul în care buna stare 
ecologică nu poate fi realizată în mod 
corespunzător în apele marine europene 
din regiunea marină în cauză.

(3) Măsurile ad hoc prevăzute la alineatul 
(1) paragraful al treilea sunt, în măsura 
posibilului, integrate în programele de 
măsuri.

(3) Orice stat membru care invocă motivul 
de la alineatul (1) litera (ec) se asigură că 
modificarea nu exclude sau nu 
compromite definitiv obţinerea bunei stări 
ecologice în apele marine europene din 
regiunea marină.
(3a) În cazul în care un stat membru 
invocă motivul precizat la alineatul (1) 
litera (b), iar Comisia acceptă validitatea 
motivului respectiv, aceasta ia imediat 
toate măsurile necesare, în limita 
competenţelor sale, pentru a asigura 
realizarea obiectivului de mediu în cauză.

(PE première lecture amendement 66)

Amendamentul 25
Articolul 16
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Notificările şi avizele Comisiei Notificările şi evaluările Comisiei

Pe baza programelor de măsuri comunicate 
în temeiul articolului 13 alineatul (6), 
Comisia emite un aviz pentru fiecare stat 
membru cu privire la faptul dacă 
programele notificate constituie un cadru 
adecvat asigurării unei stări ecologice 
bune în sensul articolului 9 alineatul (1).

Pe baza programelor de măsuri comunicate 
în temeiul articolului 13 alineatul (6), 
Comisia emite un aviz pentru fiecare stat
membru cu privire la faptul dacă 
programele notificate constituie un cadru 
adecvat pentru obţinerea unei stări 
ecologice bune conforme cerinţelor 
prezentei directive.

În formularea avizului său, Comisia ia în 
considerare coerenţa între programele de 
măsuri la nivelul întregii Comunităţi şi 
poate solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
disponibile şi necesare.

În cadrul acestor evaluări, Comisia ia în 
considerare coerenţa între programele de 
măsuri la nivelul întregii Comunităţi şi 
poate solicita statului membru în cauză să 
furnizeze orice informaţii suplimentare 
necesare.

În termen de şase luni de la primirea 
notificării privind programele de măsuri, 
Comisia poate respinge un program, 
parţial sau în întregime, dacă estimează 
că nu este conform cu prezenta directivă. 
Orice decizie de respingere adoptată de 
Comisie este motivată.

Justificare

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Amendamentul 26
Articolul 20 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare a punerii în aplicare a prezentei 
directive într-un termen de 2 ani de la data 
primirii tuturor programelor şi măsurilor şi, 
în orice caz, până în 2021 cel târziu.

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare a punerii în aplicare a prezentei 
directive într-un termen de 2 ani de la data 
primirii tuturor programelor şi măsurilor şi, 
în orice caz, până în 2017 cel târziu.

(PE première lecture amendement 69)

Amendamentul 27
Articolul 20 alineatul (1a) (nou)
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(1a) În termen de…*, Comisia publică un 
raport care subliniază existenţa oricăror 
conflicte sau complementarităţi între 
eventuala ameliorare a prezentei directive 
şi obligaţiile, angajamentele şi iniţiativele 
existente ale statelor membre sau ale 
Comunităţii la nivel comunitar sau 
internaţional în materie de protejare a 
mediului în apele marine europene.

Acest raport este prezentat Parlamentului 
European şi Consiliului. 
___________
* patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 70)

Justificare

Cet amendement doit assurer que tout conflit entre l`amélioration des politiques 
Communautaires existantes, telle que la Politique Commune de la Pêche et la politique de 
conservation de la nature, soient identifiées et adressées, et toute complémentarité soit 
accrue.

Amendamentul 28
Articolul 20 alineatul (2a) (nou)

(2a) În termen de …*, Comisia transmite 
un raport cu privire la starea mediului 
marin al apelor arctice care prezintă 
importanţă pentru Comunitate şi, dacă 
este cazul, propune Parlamentului 
European şi Consiliului măsuri pertinente 
pentru protecţia lor, în vederea 
transformării Arcticii în zonă protejată, 
similară Antarcticii, şi a declarării sale 
„rezervaţie naturală pentru pace şi 
ştiinţă”.

Statele membre care deţin ape marine 
europene situate în Oceanul Arctic pun la 
dispoziţia Consiliului Arcticii concluziile 
evaluării iniţiale privind apele respective.
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_____________
* doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 71)

Justificare

L'Arctique est un écosystème unique. Les risques découlant de l'exploitation actuelle et future 
de la région doivent être soigneusement examinés, notamment à la lumière des effets du 
changement climatique qui transforme une partie grandissante de la région, qui est une 
banquise, en mer.

Amendamentul 29
Articolul 21

Comisia revizuieşte prezenta directivă 
până la …* şi propune, dacă este cazul, 
modificările necesare.
____________

* 15 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive

(1) Comisia revizuieşte prezenta directivă 
în termen de …* şi propune Parlamentului 
European şi Consiliului, dacă este cazul, 
modificările necesare pentru:

______________
* 10 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
(a) a facilita obţinerea bunei stări 
ecologice a apelor marine europene, în 
cazul în care această stare nu a fost 
obţinută până în 2017;
(b) a facilita menţinerea bunei stări 
ecologice a apelor marine europene, în 
cazul în care această stare a fost obţinută 
până în 2017.
(2) Comisia ţine seama, în special, de 
primul raport de evaluare redactat în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (1).

(PE première lecture amendement 73)

Amendamentul 30
Articolul 21a (nou)

Articolul 21a
Finanţarea comunitară

(1) Având în vedere caracterul prioritar al 
elaborării unei strategii pentru mediul 
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marin, punerea în aplicare a prezentei 
directive este sprijinită prin instrumente 
financiare comunitare, începând cu anul 
2007.
(2) Programele elaborate de statele 
membre sunt cofinanţate de către 
Uniunea Europeană, în conformitate cu 
instrumentele financiare existente.

(PE première lecture amendement 74)

Amendamentul 31
Articolul 23a (nou)

Articolul 23a

Apele situate dincolo de apele marine 
europene

Parlamentul European şi Consiliul, sau 
Consiliul, după caz, adoptă măsuri 
comunitare în vederea ameliorării stării 
ecologice a apelor situate dincolo de apele 
marine europene, în cazul în care această 
ameliorare este posibilă prin 
monitorizarea activităţilor care sunt de 
competenţa Comunităţii sau a statelor
membre.
Aceste măsuri sunt adoptate pe baza 
propunerilor prezentate de Comisie în 
termen de ...*, în conformitate cu 
procedurile prevăzute de tratat.
_________________
* patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 78)

Amendamentul 32
Articolul 24 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre asigură intrarea în (1) Statele membre asigură intrarea în 
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vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive, până la …*. 
Acestea comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte.
______________

* trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive, până la …*. 
Acestea comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte.
______________

* doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

(PE première lecture amendement 79)

Amendamentul 33
Anexa I

Descriptori calitativi generici de luat în 
considerare pentru determinarea stării 

ecologice bune
(menţionaţi la articolul 3 alineatul (5), 

articolul 9 alineatele (1) şi (3) şi articolul 
22)

Condiţiile menţionate la articolele 3 şi 9

(1) Toate elementele ce formează lanţul 
trofic marin, în măsura în care sunt 
cunoscute, şi prezente în abundenţă şi 
diversitate normale.

(a) pe baza unor informaţii privind 
tendinţele, diversitatea biologică a unei 
regiuni marine este conservată (atunci 
când tendinţele sunt stabile) şi refăcută 
(atunci când se înregistrează tendinţe 
descrescătoare), inclusiv în cazul 
ecosistemelor, habitatelor şi speciilor, 
acordându-se o deosebită atenţie celor 
care sunt cele mai vulnerabile la impactul 
activităţilor umane din cauza anumitor 
caracteristici ecologice, cum ar fi: 
fragilitate, sensibilitate, creştere lentă, 
fecunditate scăzută, longevitate, situaţie la 
periferia ariei de distribuire, flux genetic 
sărac şi subpopulaţii distincte din punct 
de vedere genetic;

(2) Speciile neindigene introduse prin 
activităţi umane sunt la nivelul la care nu 
perturbă ecosistemele.

(b) populaţiile tuturor resurselor marine 
vii au fost refăcute şi sunt conservate la 
niveluri care pot garanta abundenţa 
speciilor pe termen lung şi păstrarea în 
totalitate a capacităţii lor reproductive, 
prezentând o distribuire a populaţiei în 
funcţie de vârstă şi mărime care indică 
sănătatea bună a resurselor halieutice;
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(3) Populaţiile tuturor peştilor şi 
crustaceelor exploatate în scopuri 
comerciale sunt în limitele de securitate 
biologică.

(c) distribuirea şi abundenţa speciilor care 
nu sunt exploatate în mod direct nu 
trebuie să fie afectate (în mod 
semnificativ) de activitatea umană;

(4) Eutrofizarea rezultată din activităţi 
umane, în special pentru efectele sale 
nefaste, este redusă la minimum.

(d) impactul negativ al practicilor de 
pescuit asupra mediului marin a fost 
redus, inclusiv impactul asupra fundului 
mării şi asupra capturilor accesorii de 
specii nevizate şi de alevin;

(5) Repartiţia, abundenţa şi calitatea 
speciilor şi habitatelor sunt adaptate 
condiţiilor fiziografice, geografice şi 
climaterice existente. Biodiversitatea este 
conservată.

(e) nivelurile populaţiei de specii de peşte 
mic care servesc drept hrană, aflate pe 
treapta inferioară a lanţului alimentar, 
sunt durabile, în special având în vedere 
importanţa lor pentru prădătorii 
dependenţi, inclusiv peştele cu valoare 
comercială, şi pentru conservarea 
durabilă a ecosistemelor şi a bazei lor de 
resurse;

(6) Structura sedimentului marin este cea 
în care funcţiile ecosistemului sunt 
protejate.

(f) nivelurile concentraţiilor de substanţe 
ecotoxice de origine antropică (inclusiv 
substanţele sintetice şi produsele chimice 
care perturbă funcţionarea hormonală) 
este aproape de zero şi nu pot dăuna, în 
mod direct sau indirect, mediului sau 
sănătăţii umane;

(7) O modificare permanentă a condiţiilor 
hidrografice nu dăunează ecosistemelor 
marine.

(g) nivelurile concentraţiilor substanţelor 
ecotoxice de origine naturală este 
apropiat de nivelurile naturale ale 
ecosistemului;

(8) Nivelul de concentrare a 
contaminanţilor nu provoacă efecte 
datorate poluării.

(h) efectele îngrăşămintelor şi ale 
poluanţilor organici proveniţi de pe litoral 
sau din surse terestre, din acvacultură sau 
din apele uzate provenite din canale 
colectoare şi din alte scurgeri sunt 
inferioare limitelor care ar putea afecta 
mediul, sănătatea umană sau utilizarea 
legitimă a mării şi a coastelor;

(9) Concentraţiile de contaminanţi 
prezentă în peşti şi în alte resurse vii 
destinate consumului uman nu depăşesc 
pragurile fixate de legislaţia comunitară 
sau de alte norme aplicabile.

(i) eutrofizarea, cauzată, de exemplu, de 
emisii de nutrienţi cum ar fi fosforul şi 
nitrogenul, a fost redusă la un nivel la 
care nu mai poate produce efecte 
nedorite, cum ar fi pierderi ale 
biodiversităţii, degradarea ecosistemelor, 
proliferarea algelor toxice şi 
dezoxigenarea apelor profunde;

(10) Proprietăţile şi cantităţile de deşeuri 
marine nu provoacă daune mediului 

(j) impactul asupra ecosistemelor marine 
şi de coastă, inclusiv asupra habitatelor şi 
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marin. speciilor, care rezultă din explorarea sau 
exploatarea fundului mării, a subsolului 
sau a speciilor sedentare a fost redus la 
minimum şi nu afectează în mod negativ 
integritatea structurală şi ecologică a 
ecosistemelor bentonice şi asociate;

(11) Introducerea de energie, inclusiv 
surse sonore submarine, nu dăunează 
mediului marin.

(k) cantitatea de deşeuri din mediile 
marine şi de coastă a fost redusă la un 
nivel care garantează că acestea nu 
reprezintă o ameninţare la adresa 
speciilor şi habitatelor marine, a sănătăţii 
umane şi a siguranţei şi economiei 
comunităţilor de coastă;

Pentru determinarea caracteristicilor 
stării ecologice bune a unei regiuni sau 
subregiuni marine astfel cum se prevede 
la articolul 9 alineatul (1), statele membre 
studiază fiecare dintre descriptorii 
calitativi generici enumeraţi în prezenta 
anexă, în scopul de a identifica 
descriptorii de utilizat pentru 
determinarea stării ecologice bune a 
regiunii sau subregiunii marine 
respective. În cazul în care un stat 
membru consideră că nu este oportun să 
folosească unul sau mai mulţi descriptori, 
acesta furnizează Comisiei o justificare în 
cadrul notificării efectuate în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
din prezenta directivă.

(l) evacuările operaţionale reglementate 
ale platformelor şi oleoducturilor şi 
utilizarea fluidelor de sondă nu prezintă 
niciun risc semnificativ pentru mediul 
marin, iar eliminările accidentale de 
substanţe din instalaţiile petroliere şi de 
gaze au fost reduse la minimum;

(m) toate evacuările operaţionale şi 
evacuările provenite din transportul 
maritim sunt reglementate de legislaţia 
internaţională, de convenţiile regionale în 
domeniul maritim sau de legislaţia 
comunitară şi respectă dispoziţiile care li 
se aplică, iar riscul de accidente a fost 
redus la minimum;
(n) evacuările regulate de petrol ale 
platformelor şi conductelor şi utilizarea 
fluidelor de sondă dăunătoare au fost 
eliminate, iar evacuările accidentale ale 
acestor substanţe au fost reduse la 
minimum;
(o) evacuările operaţionale nocive, 
precum şi evacuările provenite din 
traficul marin au fost eliminate, iar riscul 
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de producere a unor accidente care ar 
putea determina evacuări nocive a fost 
redus la minimum;
(p) introducerea intenţionată a unor 
specii exotice în mediul marin şi de coastă 
este interzisă, introducerile accidentale au 
fost reduse la minimum, iar apele de 
balast au fost eliminate ca posibilă sursă 
de introducere. Utilizarea unor specii noi 
(inclusiv a speciilor exotice şi a celor 
modificate genetic) în acvacultură este 
interzisă fără evaluarea în prealabil a 
efectelor;
(q) impactul asupra habitatelor şi a 
speciilor marine şi de coastă datorat 
construcţiilor antropice a fost redus la 
minimum şi nu afectează negativ 
integritatea structurală şi ecologică a 
ecosistemelor bentonice şi asociate sau 
capacitatea habitatelor şi a speciilor 
marine şi de coastă de a-şi adapta aria de 
repartizare în funcţie de schimbările 
climatice;
(r) poluarea sonoră provenind, de 
exemplu, de la traficul maritim şi de la 
echipamentele acustice submarine a fost 
redusă la minimum în vederea evitării 
oricărui efect negativ asupra vieţii 
marine, asupra sănătăţii umane sau 
asupra utilizării legitime a mării şi a 
coastelor;
(s) evacuarea sistematică/intenţionată a 
oricărui lichid sau gaz în coloana de apă 
a fost interzisă, iar evacuarea materiilor 
solide în coloana de apă este interzisă, cu 
excepţia cazului în care s-a acordat o 
autorizaţie în acest sens, cu respectarea 
dreptului internaţional, şi dacă s-a 
efectuat în prealabil o evaluare a efectelor 
asupra mediului în conformitate cu 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului* şi cu convenţiile 
internaţionale aplicabile;
(t) evacuarea sistematică/intenţionată a 
oricărui lichid sau gaz pe fundul/în 
subsolul mării a fost interzisă iar 
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evacuarea materiilor în fundul sau 
subsolul mării este interzisă, cu excepţia 
cazului în care s-a acordat o autorizaţie în 
acest sens, cu respectarea dreptului 
internaţional, şi dacă s-a efectuat în 
prealabil o evaluare a efectelor asupra 
mediului în conformitate cu Directiva 
85/337/CEE şi cu convenţiile 
internaţionale aplicabile;
(u) în fiecare regiune, proporţia zonelor 
marine ferite de activităţi umane potenţial 
dăunătoare, precum şi diversitatea 
ecosistemelor constitutive prezente în 
acele zone, sunt suficiente pentru a aduce 
o contribuţie reală la o reţea regională şi 
globală de zone marine protejate.
_____________
* JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directivă, 
astfel cum a fost modificată ultima dată 
prin Directiva 2003/35/CE.

(PE primă lectură amendamentele 80, 81, 82, 91, 92)


