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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a
Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva
v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o
morskej stratégii)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9388/2007 – C6-0000/2007),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2005)0505)2,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 10

(10) Každý členský štát by preto mal
vypracovať pre svoje morské vody morskú 
stratégiu, ktorá bude napriek špecifickému 
zameraniu na jeho vlastné vody 
odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 
subregiónu. Konečným výsledkom 
morských stratégií by mala byť realizácia
programov opatrení určených na 
dosiahnutie alebo udržanie dobrého 
environmentálneho stavu. Od členských 

(10) Členské štáty, ktoré majú spoločný 
morský región, by preto mali zabezpečiť, 
aby región alebo subregión vypracoval 
jedinú a spoločnú morskú stratégiu 
zameranú na vody spadajúce pod ich 
suverenitu alebo súdnu moc. Každý 
členský štát vypracuje pre svoje európske 
vody morskú stratégiu, ktorá bude napriek 
špecifickému zameraniu na jeho vlastné 
vody odzrkadľovať celkovú perspektívu 
príslušného morského regiónu alebo 

  
1 Prijaté texty, 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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štátov by sa však nemalo vyžadovať, aby 
podnikali osobitné kroky, ak neexistuje 
významné riziko pre morské prostredie 
alebo ak by náklady boli neprimerané 
riziku pre morské prostredie pod 
podmienkou, že akékoľvek rozhodnutie 
nevyvíjať činnosť sa riadne odôvodní.

subregiónu. Výsledkom morských stratégií 
by malo byť vytvorenie programov 
opatrení určených na dosiahnutie dobrého 
environmentálneho stavu.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9)

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade s návrhom 14 spravodajcu, ktorý zdôrazňuje skutočnosť, že členské 
štáty musia zabezpečiť vypracovanie jednotnej a spoločnej morskej stratégie zo strany 
regiónu alebo subregiónu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 34

(34) Komisia by mala predložiť prvú 
hodnotiacu správu o vykonávaní tejto 
smernice v priebehu dvoch rokov od 
získania informácií o všetkých programoch 
opatrení, v každom prípade
najneskôr do roku 2021. Následné správy 
Komisie by sa potom mali uverejňovať 
každých šesť rokov.

(34) Bolo by vhodné, aby Komisia 
predložila prvú hodnotiacu správu 
o vykonávaní tejto smernice v priebehu 
dvoch rokov od získania všetkých 
programov opatrení v každom prípade 
najneskôr do roku 2017. Správy Komisie 
by sa potom mali uverejňovať každých 
šesť rokov.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 37

(37) Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva by mala zohľadňovať vplyvy 
rybolovu na životné prostredie, ako aj ciele 
tejto smernice.

(37) Budúca reforma spoločnej politiky 
v oblasti rybného hospodárstva by mala 
zohľadňovať vplyvy rybolovu na životné 
prostredie, ako aj ciele tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec 1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec,
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pre ochranu a zachovanie morského 
prostredia, pre zabránenie jeho 
zhoršovaniu a, kde je to možné, pre jeho 
obnovu v oblastiach, ktoré boli 
nepriaznivo ovplyvnené.

prostredníctvom ktorého musia členské 
štáty dosiahnuť dobrý environmentálny 
stav morského prostredia najneskôr 
do roku 2017 a prijať opatrenia, ktoré:

Na tento účel sa vypracujú a vykonajú 
morské stratégie s cieľom dosiahnuť 
alebo udržať dobrý environmentálny stav 
morského prostredia najneskôr do roku 
2021.

a) zabezpečujú ochranu a zachovanie 
morského prostredia alebo umožňujú jeho 
obnovu, alebo, ak sa ukáže, že je to 
možné, obnovujú fungovanie, procesy a 
štruktúru morskej biodiverzity a morských 
ekosystémov,
b) postupne upozorňujú na znečistenie 
morského prostredia a odstraňujú ho, čím 
sa zabezpečí to, že znečistenie neovplyvní 
alebo vážne neohrozí morskú biodiverzitu, 
morské ekosystémy, ľudské zdravie alebo 
legitímne využívanie morí,
c) zachovávajú využívanie morských 
služieb a funkcií a iných činností 
uskutočňovaných v morskom prostredí 
na trvalo udržateľnej úrovni, pričom sa 
neobmedzí využívanie a činnosti ďalších 
generácií, ani schopnosť morských 
ekosystémov prispôsobovať sa zmenám 
spôsobeným prírodou a človekom.

2. V morských stratégiách sa na riadenie 
ľudských činností uplatňuje prístup 
založený na ekosystémoch, pričom 
umožňujú trvalo udržateľné využívanie 
morských zdrojov a služieb súvisiacich s 
morom.
3. Táto smernica prispeje k súdržnosti 
jednotlivých politík, dohôd a 
legislatívnych opatrení, ktoré majú vplyv 
na morské prostredie, a jej cieľom je 
zabezpečiť, aby sa do nich včlenili 
environmentálne otázky.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1

(1) „morské vody“ sú vody, morské dno a (1) „európske morské vody“ sú
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podložie, ktoré sa rozprestierajú od 
základnej línie, od ktorej sa meria rozloha 
výsostných vôd, smerom k otvorenému 
moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu 
okraju oblasti, v ktorej členský štát má 
a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v 
súlade s dohovorom UNCLOS, s 
výnimkou vôd susediacich s krajinami a 
územiami uvedenými v prílohe II k 
zmluve a zámorských departmánov a 
závislých území Francúzska. Morské 
vody, ktoré sa rozprestierajú od základnej 
línie smerom k otvorenému moru a na 
ktoré sa vzťahuje smernica 2000/60/ES, 
sem patria, pokiaľ ide o relevantné prvky 
pre ochranu morského prostredia, ktoré 
nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 
2000/60/ES;

- všetky európske vody, ktoré sa 
rozprestierajú od základnej línie, od ktorej 
sa meria rozloha teritoriálnych vôd a ktorá 
siaha až k najvzdialenejšiemu okraju 
oblasti, a ktoré podliehajú suverenite 
alebo súdnej právomoci členských štátov 
vrátane dna a podložia všetkých týchto 
vôd; a
– všetky prílivové vody, ktoré sa 
nachádzajú v členských štátoch alebo 
s nimi susedia a od ktorých sa meria 
vzdialenosť územných vôd (vody 
nachádzajúce sa za základnou líniou, to 
znamená na strane smerujúcej 
k pobrežiu), a všetky pozemky alebo 
morské lôžka, ktoré tieto vody 
prerušovane alebo neprerušovane 
pokrývajú;

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 4

(4) „environmentálny stav“ je celkový stav 
prostredia v morských vodách, pričom sa 
berie do úvahy štruktúra, funkcie a procesy 

4) „environmentálny stav“ je celkový stav 
prostredia v týchto vodách, pričom sa berie 
do úvahy:
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morských ekosystémov, ktoré ho tvoria, 
spolu s prirodzenými fyziografickými, 
geografickými a klimatickými faktormi, 
ako aj fyzikálnymi a chemickými 
podmienkami vrátane tých, ktoré sú 
dôsledkom ľudskej činnosti v príslušnej 
oblasti;

a) štruktúra, funkcia a procesy, ktoré 
vytvárajú morské prostredie;

b) zložky, podmienky a faktory akustickej, 
biologickej, chemickej, klimatickej, 
geografickej, geologickej, fyzikálnej alebo 
fyziografickej povahy, ktoré na seba 
navzájom pôsobia a určujú pomery, 
produktivitu, kvalitu a stav morských 
prostredí uvedených v písmene a).

K zložkám, podmienkam a faktorom 
uvedeným v bode b) patria tie, ktoré sú 
dôsledkom ľudských činností bez ohľadu 
na to, či sú uskutočňované v európskych 
morských vodách alebo mimo nich;

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 odsek 5

(5) „dobrý environmentálny stav“ je 
environmentálny stav morských vôd, ktoré 
tvoria ekologicky rozmanité a dynamické 
oceány a moria, ktoré sú v rámci 
štandardných podmienok čisté, zdravé a 
produktívne, a využívanie morského 
prostredia je na trvalo udržateľnej úrovni, 
a teda zachováva potenciál na využitie a 
činnosti súčasných a budúcich generácií, 
a to:

5) „dobrý environmentálny stav“ je
environmentálny stav, keď:

a) štruktúra, funkcie a procesy morských
ekosystémov spolu so súvisiacimi 
fyziografickými, geografickými a 
klimatickými faktormi umožňujú, aby tieto 
ekosystémy dokonale fungovali a 
udržiavali si odolnosť. Ochraňujú sa 
morské druhy a biotopy, predchádza sa 

a) štruktúra, funkcia a procesy 
ekosystémov, ktoré vytvárajú morské 
prostredie, umožňujú, aby tieto 
ekosystémy fungovali naplno 
samoregulačným a prirodzeným 
spôsobom. Morské systémy zachovávajú 
svoju prirodzenú odolnosť voči 
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poklesu biodiverzity v dôsledku ľudskej 
činnosti a rôzne biologické zložky fungujú 
v rovnováhe;

výraznejšej zmene životného prostredia; a

b) hydromorfologické, fyzikálne a 
chemické vlastnosti ekosystémov vrátane 
vlastností, ktoré vyplývajú z ľudskej 
činnosti v dotknutej oblasti, podporujú 
opísané ekosystémy. Antropogénny prísun 
látok a energie do morského prostredia 
nespôsobuje znečistenie.

b) všetky ľudské činnosti v príslušnej 
oblasti a mimo nej sú riadené spôsobom, 
v dôsledku ktorého ich hromadné 
pôsobenie na morské ekosystémy nie je 
v rozpore s dobrým environmentálnym 
stavom. Ľudské činnosti v morskom 
prostredí nepresahujú úroveň, ktorá je 
z geografického hľadiska trvale 
udržateľná a vhodná pre vyhodnocovanie. 
Potenciál na využívanie a činnosti 
ďalších generácií v morskom prostredí je 
zachovaný; a
ba) sa ochraňuje biodiverzita a morské 
ekosystémy, zabraňuje sa ich zhoršovaniu, 
je možné ich ozdravenie a v prípade 
možnosti sa obnovuje ich štruktúra, 
funkcia a procesy; a

bb) znečistenie a energia vrátane hluku 
v morskom prostredí sa nepretržite 
znižujú, aby sa zabezpečilo, že vplyv 
na alebo riziko pre morskú biodiverzitu, 
morské ekosystémy, ľudské zdravie alebo 
oprávnené využívanie morí je znížený 
na minimum; a 

bc) sú splnené všetky podmienky uvedené 
v prílohe I.

Dobrý environmentálny stav sa určí na 
úrovni morského regiónu alebo 
subregiónu uvedeného v článku 4 a na 
základe generických kvalitatívnych 
deskriptorov uvedených v prílohe I. S 
cieľom približovať sa k dobrému 
environmentálnemu stavu sa uplatňuje 
adaptabilné riadenie na základe 
ekosystémového prístupu.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 9a (nový)
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9a.  „chránené morské oblasti“ sú oblasti, 
v ktorých sú obmedzené alebo zakázané 
činnosti, ktoré predstavujú nátlak alebo 
závažný vplyv na morské prostredie. 
Členské štáty vykonajú počas prípravnej 
fázy morskej stratégie evidenciu 
chránených morských oblastí, ktoré sa 
potom začlenia do systému plánovania 
jednotného morského priestoru na úrovni 
Spoločenstva na regionálnej aj 
subregionálnej úrovni, pričom tento 
systém bude v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Spoločenstva.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. V každom morskom regióne sa 
príslušné členské štáty postarajú o dobrý 
environmentálny stav európskych 
morských vôd v rámci tohto regiónu 
najneskôr do roku 2017 tým, že sa 
pre daný región zavedie a bude sa v ňom 
uplatňovať morská stratégia v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice.
Členské štáty stanovia vhodné jednotky 
riadenia ich príslušných európskych 
morských vôd pre každý morský región 
alebo subregión. Tieto riadiace jednotky 
budú v prípade potreby brať do úvahy už 
existujúce útvary riadenia, dohľadu 
a referenčné útvary a ich určenie sa bude 
riadiť údajmi príslušnej morskej stratégie. 
Členské štáty informujú Komisiu 
o ustanovení každej takejto riadiacej 
jednotky najneskôr k dátumu uvedenému 
v článku 24 ods. 1.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 1
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1. Každý členský štát vypracuje pre svoje 
morské vody a vzhľadom na každý morský 
región alebo subregión morskú stratégiu v 
súlade s plánom činnosti uvedenom v 
odseku 2 písmenách a) a b).

1. Členské štáty sa postarajú o dobrý 
environmentálny stav tým, že vytvoria 
a budú uplatňovať morské stratégie.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 2 úvodná časť

Členské štáty spolupracujú v záujme 
zabezpečenia, aby v rámci každého
morského regiónu alebo subregiónu boli 
opatrenia vyžadované na účely splnenia 
cieľov tejto smernice, a najmä 
jednotlivých prvkov morskej stratégie 
uvedených v písmenách a) a b), 
koordinované.

2. Členské štáty, ktoré majú spoločný 
morský región, zabezpečia, aby sa 
pre každý región alebo subregión
vypracovala jedna spoločná stratégia 
pre vody, ktoré v rámci daného regiónu 
spadajú pod ich suverenitu alebo súdnu 
moc. Každý členský štát vypracuje 
pre daný morský región morskú stratégiu 
uplatňovanú na jeho európske morské 
vody v súlade s týmto plánom činnosti:

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 2 písmeno a)

a) príprava: a) príprava:

(i) úvodné posúdenie súčasného 
environmentálneho stavu príslušných vôd a 
environmentálneho vplyvu ľudských 
činností na ne v súlade s článkom 8 sa má 
ukončiť do …*;

i) úvodné posúdenie súčasného 
environmentálneho stavu príslušných vôd 
a environmentálneho vplyvu ľudských 
činností na tieto vody v súlade s článkom 8 
sa má ukončiť najneskôr do ... *,

(ii) určenie dobrého environmentálneho 
stavu príslušných vôd v súlade s článkom 9 
ods. 1 sa má uskutočniť do …*;

ii) určenie „dobrého environmentálneho 
stavu“ príslušných vôd v súlade 
s článkom 9 ods. 1 sa má uskutočniť 
najneskôr do ...*,

(iii) stanovenie série environmentálnych 
cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov v 
súlade s článkom 10 ods. 1 do …**;

iii) stanovenie série environmentálnych 
cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov 
v súlade s článkom 10 ods. 1 najneskôr
do ...**, 

(iv) vypracovanie a vykonanie 
monitorovacieho programu na účely 

iv) vypracovanie a vykonanie 
monitorovacieho programu na účely 
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priebežného posudzovania a pravidelnej 
aktualizácie cieľov v súlade s článkom 11 
ods. 1 do …***, ak sa v príslušných 
právnych predpisoch Spoločenstva 
neuvádza inak.

______________
* 4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.
** 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

*** 6 rokov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto smernice.

priebežného posudzovania a pravidelnej 
aktualizácie cieľov v súlade s článkom 11 
ods. 1 najneskôr do ...***, ak sa 
v príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva neuvádza inak,
_______________

* dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto smernice.
** tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 2 písmeno b)

b) programy opatrení: b) programy opatrení:

i) najneskôr do roku 2016 vypracovať 
program opatrení určených na dosiahnutie 
alebo na udržanie dobrého 
environmentálneho stavu v súlade s 
článkom 13 ods. 1, 2 a 3;

i) najneskôr do roku 2012 vypracovať 
program opatrení zameraný na dosiahnutie 
dobrého environmentálneho stavu v súlade 
s článkom 13 ods. 1, 2 a 3;

(ii) najneskôr do roku 2018 uviesť do 
činnosti program uvedený v bode (i) v 
súlade s článkom 13 ods. 7.

ii) najneskôr do roku 2014 uviesť 
do činnosti program uvedený v bode (i) 
v súlade s článkom 13 ods. 7.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zavedú súbor 
ustanovení, ktoré v súlade s článkom 6 
umožnia vypracovanie a realizáciu 
činností opísaných v odseku 2 týkajúceho 
sa článkov 8, 9, 10, 11 a 13 tak, aby sa 
dospelo k jednej spoločnej morskej 
stratégii za región a jednej spoločnej 
správe o zložkách spresnených v týchto 
článkoch.
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Členský štát alebo kompetentný orgán 
predloží Komisii a príslušným členským 
štátom v priebehu troch mesiacov správu 
za každý morský región.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5a (nový)

Článok 5a
Chránené morské oblasti

1. Členské štáty musia vo svojich 
stratégiách stanoviť opatrenia 
na ochranu priestoru pre jednotlivé 
regióny a subregióny označnované ako 
„chránené morské oblasti“.
V prípade potreby členské štáty okrem 
toho prijmú v rámci svojich regionálnych 
a subregionálnych stratégií opatrenia 
zamerané na vytvorenie uzatvorených 
prírodných morských rezervácií s cieľom 
chrániť a udržiavať biodiverzitu a 
najcitlivejšie morské ekosystémy.
2. Členský štát, ktorý tvorí program 
opatrení,  sem začlení aj uplatňovanie 
opatrení na ochranu priestorov, ktorých 
súčasťou  (nie však výlučnou) je 
využívanie špeciálnych oblastí 
na zachovanie v zmysle smernice 
o biotopoch, využívanie špeciálnych 
oblastí na ochranu priestorov v zmysle 
smernice o vtákoch, chránených 
morských oblastí uvedených v rozhodnutí 
VII/5 konferencie zmluvných strán 
Dohovoru o biologickej diverzite, ako aj 
opatrení, ktoré vyplývajú z ďalších 
medzinárodných alebo regionálnych 
dohôd, ktoré podpísalo aj Spoločenstvo.
3. Členské štáty zabezpečia, aby tieto 
oblasti prispeli k vytvoreniu koherentnej 
a reprezentatívnej siete chránených 
morských oblastí najneskôr do roku 2012. 
Do tejto siete patria oblasti s dostatočne 
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veľkou rozlohou, ktoré sú v plnej miere 
chránené pred akýmkoľvek využívaním 
na ťažbu, cieľom čoho je chrániť najmä 
miesta kladenia ikier, kŕmenia a chovu a 
udržiavať alebo obnovovať celistvosť, 
štruktúru a fungovanie ekosystémov. 

4. Členské štáty zriadia najneskôr do ...* 
register prípadne viaceré registre týchto 
chránených morských oblastí.
5. Údaje v tomto registri prípadne v týchto 
registroch musia byť prístupné verejnosti.
6. Register prípadne registre týkajúce sa 
chránených morských oblastí 
v jednotlivých regiónoch alebo 
subregiónoch musia byť pravidelne 
revidované a aktualizované.
______________
* tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 2 pododsek 1

2. Na účely tejto smernice vynaložia 
členské štáty v rámci jednotlivých 
morských regiónov alebo subregiónov 
maximálne úsilie na koordináciu svojich 
činností s tretími krajinami, pod ktorých 
suverenitu alebo súdnu právomoc patria
vody v tom istom morskom regióne alebo 
subregióne, a využijú pri tom príslušné 
medzinárodné fóra, medzi ktoré vrátane 
mechanizmov a štruktúr vyplývajúcich z 
regionálnych morských dohovorov.

2. Na účely vytvorenia a uplatňovania 
morskej stratégie vynaložia členské štáty 
v rámci jednotlivých morských regiónov 
alebo subregiónov maximálne úsilie,
pričom využijú príslušné medzinárodné 
fóra vrátane mechanizmov a štruktúr 
vyplývajúcich z regionálnych morských 
dohovorov, na koordináciu svojich 
činností:

a) s tretími krajinami, pod ktorých 
suverenitu alebo súdnu právomoc patria
morské oblasti spadajúce do daného 
morského regiónu;
b) s tretími krajinami, ktorých lode 
pôsobia v danom morskom regióne; a
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c) s tretími krajinami, ktoré nemajú 
pobrežie, na území ktorých sa však 
nachádzajú bodové alebo rozptýlené 
zdroje, z ktorých sa riekami alebo 
ovzduším šíri znečistenie do daného 
morského regiónu.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42)

Odôvodnenie

Činnosti krajín bez pobrežia a krajín, ktorých lode pôsobia vo vodách iného členského štátu, 
môžu mať významný dosah na environmentálny stav týchto vôd v podobe znečistenia 
pochádzajúceho z pôdy alebo z lodí. Smernica stanovuje, že „ak je to uskutočniteľné a  
potrebné“, členské štáty musia využívať existujúce inštitucionálne štruktúry zamerané 
na koordináciu svojich snáh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 8 odsek 2a (nový)

2a. V každom morskom regióne sa členské 
štáty, ktoré pripravujú hodnotenie 
uvedené v odseku 1, prostredníctvom 
koordinácie stanovenej podľa článkov 5 
a 6 vynasnažia zabezpečiť, aby:
a) ich hodnotiace metódy boli koherentné 
medzi členskými štátmi patriacimi do toho 
istého morského regiónu, 
b) sa zohľadnili cezhraničné 
charakteristiky a cezhraničný dosah,
b) sa zohľadnili názory členských štátov, 
ktoré patria do toho istého morského 
regiónu,

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 9 odsek 1 podosek 1

1. Odvolávajúc sa na počiatočné posúdenie 
uskutočnené podľa článku 8 ods. 1, členské 
štáty stanovia pre morské vody vzhľadom
na každý dotknutý morský región alebo 
subregión súbor vlastností na stanovenie 

1. Odvolávajúc sa na počiatočné 
hodnotenie uskutočnené podľa článku 8 
ods. 1, členské štáty stanovia pre morské 
vody vzhľadom na každý dotknutý morský 
región alebo subregión súbor vlastností na
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dobrého environmentálneho stavu na 
základe generických kvalitatívnych 
deskriptorov uvedených v prílohe I, ako aj 
kritéria a metodické normy uvedené v 
odseku 3 tohto článku.

stanovenie dobrého environmentálneho 
stavu na  základe generických 
kvalitatívnych deskriptorov a vlastností,
nátlakov a vplyvov uvedených v prílohách 
I a III.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 9 odsek 3

3. Kritériá a metodické normy na určenie 
dobrého environmentálneho stavu, ktoré 
sú určené na zmenu a doplnenie menej 
podstatných prvkov tejto smernice, sa 
ustanovia do …* v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
23 ods. 3 na základe príloh I a III s 
cieľom zabezpečiť jednotnosť a možnosť 
porovnávať morské regióny alebo 
subregióny, pokiaľ ide o rozsah, v akom 
sa dobrý environmentálny stav dosahuje. 
Pred navrhnutím takýchto kritérií a 
noriem sa Komisia poradí so všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane 
zmluvných strán regionálnych morských 
dohovorov.
______________
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

vypúšťa sa

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty stanovia na základe 
počiatočného posúdenia uskutočneného 
podľa článku 8 ods. 1 vzhľadom na každý 
morský región alebo subregión
komplexný súbor environmentálnych 
cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov 
pre svoje morské vody s cieľom usmerniť 
pokrok k dosiahnutiu dobrého 

1. Členské štáty spoločne stanovia na 
základe počiatočného hodnotenia
uskutočneného podľa článku 8 ods. 1 pre 
všetky príslušné morské regióny
komplexný súbor environmentálnych 
cieľov vypracovaných s cieľom dosiahnuť 
štatút dobrého environmentálneho stavu 
najneskôr v roku 2017 a s nimi súvisiacich 
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environmentálneho stavu morského 
prostredia, pričom vezmú do úvahy 
orientačný zoznam vlastností uvedený v 
prílohe IV.

ukazovateľov pre svoje morské vody, 
pričom vezmú do úvahy nevyčerpávajúci
zoznam vlastností uvedený v prílohe IV.

Pri zostavovaní týchto cieľov a 
ukazovateľov zohľadnia pokračujúce 
uplatňovanie príslušných existujúcich 
environmentálnych cieľov stanovených na 
vnútroštátnej úrovni, na úrovni 
Spoločenstva alebo na medzinárodnej 
úrovni vo vzťahu k tým istým vodám a 
zabezpečia, aby sa tieto ciele navzájom 
dopĺňali.

Pri zostavovaní týchto environmentálnych
cieľov a ukazovateľov zohľadnia 
pokračujúce uplatňovanie príslušných 
existujúcich environmentálnych cieľov 
stanovených na vnútroštátnej úrovni, na 
úrovni Spoločenstva alebo na 
medzinárodnej úrovni vo vzťahu k tým 
istým vodám a zabezpečia, aby sa  
významný cezhraničný dosah 
a cezhraničné charakteristiky takisto vzali 
do úvahy.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55)

Odôvodnenie

Tento PDN zodpovedá konceptu stanovenia jednotnej morskej stratégie v regióne 
a subregióne, ktorý Európsky parlament zaviedol v prvom čítaní. Jeho snahou je zabezpečiť 
prijatia súboru environmentálnych cieľov a ukazovateľov pre každý morský región 
a subregión. Politika týkajúca sa morského prostredia musí brať do úvahy cezhraničné vplyvy 
a prvky ešte viac ako v prípade  životného prostredia na pevnine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 11 odsek 1a (nový)

1a. Pre každý morský región alebo 
subregión členské štáty vypracujú 
monitorovací program podľa pravidiel 
odseku 1 a v snahe o koordináciu musia 
vyvinúť úsilie potrebné na to, aby 
zabezpečili, že:
a) monitorovacie metódy členských štátov 
sú koherentné a založené na jasne 
definovaných spoločných cieľoch; 
b) sa zohľadnia významné cezhraničné 
charakteristiky a cezhraničný dosah.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57)

Odôvodnenie
Tento PDN sa snaží zlepšiť koordináciu a koherenciu kontroly uskutočňovanej v rámci 
programov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa závažný cezhraničný  dosah a charakteristické 



PR\681771SK.doc 19/30 PE 392.093v02-00

SK

cezhraničné prvky brali do úvahy  počas obdobia monitorovania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12

Oznámenia a odpoveď Komisie Oznámenia a hodnotenia Komisie
Komisia na základe všetkých oznámení 
poskytnutých podľa článku 9 ods. 2, článku 
10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 vo vzťahu ku 
každému morskému regiónu alebo 
subregiónu upovedomí každý členský štát 
o tom, či oznámené prvky predstavujú 
vhodný rámec na splnenie požiadaviek 
tejto smernice.

Komisia na základe všetkých oznámení 
poskytnutých podľa článku 9 ods. 2, článku 
10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 vo vzťahu ku 
každému morskému regiónu alebo 
subregiónu upovedomí každý členský štát 
o tom, či oznámené prvky predstavujú 
vhodný rámec na splnenie požiadaviek 
tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy
jednotnosť rámcov v jednotlivých 
morských regiónoch alebo subregiónoch a 
v celom Spoločenstve a môže dotknutý 
členský štát požiadať, aby jej poskytol 
všetky dostupné a potrebné dodatočné 
informácie.

Počas týchto hodnotení preskúma 
jednotnosť rámcov v jednotlivých 
morských regiónoch alebo subregiónoch a 
v celom Spoločenstve a môže dotknutý 
členský štát požiadať, aby jej poskytol 
všetky potrebné dodatočné informácie.

Ak sa Komisia domnieva, že rámec 
predložený členským štátom nie je 
v súlade s touto smernicou, môže ho 
vcelku alebo čiastočne odmietnuť do 
šiestich mesiacov od prevzatia oznámenia 
o monitorovacích programoch 
vypracovaných  podľa článku 11. Komisia 
odôvodní každé rozhodnutie o odmietnutí. 

Odôvodnenie

Komisia si musí udržať svoju dozornú úlohu nad regionálnymi morskými stratégiami s cieľom 
zabezpečiť kvalitu a zhodu pri uplatňovaní tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13 odsek 1a (nový)

1a. Programy opatrení členských štátov 
zahŕňajú aj opatrenia územnej ochrany.  
Súčasťou týchto opatrení, i keď nie 
jedinou, je využívanie osobitných oblastí 
na zachovanie podľa smernice 
92/43/EHS, osobitných ochranných 
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oblastí podľa smernice 79/409/EHS a 
morských chránených oblastí 
dohodnutých v rozhodnutí VII/5 
Konferencie zmluvných strán Dohovoru
o biologickej diverzite, ako aj tých, ktoré 
vyplývajú z ďalších medzinárodných či 
regionálnych dohôd, ktoré podpísalo aj 
Spoločenstvo.
Členské štáty zabezpečia, aby tieto oblasti 
prispeli k vytvoreniu koherentnej 
a reprezentatívnej siete chránených 
morských oblastí najneskôr do roku 2012. 
Táto sieť zahŕňa oblasti s dostatočnou 
rozlohou, ktoré sú v plnej miere chránené 
pred všetkými formami využitia na ťažbu, 
aby sa okrem iného ochránili oblasti 
kladenia ikier, kŕmenia a chovu, a aby sa 
zachovala alebo obnovila celistvosť, 
štruktúra a fungovanie ekosystémov.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 14

Výnimky Výnimky

1. Členský štát v rámci svojich morských 
vôd môže identifikovať osobitnú oblasť, v 
ktorej z ktoréhokoľvek z dôvodov 
uvedených v písmenách a) až d) nie je 
možné dosiahnuť environmentálne ciele 
prostredníctvom opatrení prijatých 
členským štátom alebo ich nie je možné 
dosiahnuť v rámci príslušného 
harmonogramu z dôvodov uvedených v 
písmene e):

1. Ak členský štát, ktorý vypracoval 
program opatrení v súlade s článkom 13 
identifikuje prípad, kde z ktoréhokoľvek
z nasledujúcich dôvodov nie je možné 
dosiahnuť environmentálne ciele a dobrý 
environmentálny stav prostredníctvom 
opatrení prijatých členským štátom,  
jednoznačne definuje tento prípad vo 
svojom programe opatrení a Komisii 
poskytne všetky dôkazy potrebné na 
odôvodnenie svojho názoru:
a) environmentálny cieľ nie je podstatný 
pre tento členský štát vzhľadom na kvalitu 
a v takomto prípade sa ho netýka;
b) právomoc prijať príslušné opatrenie 
alebo opatrenia nepripadá výlučne tomuto 
členskému štátu v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva;
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c) právomoc prijať príslušné opatrenie 
alebo opatrenia nepripadá výlučne tomuto 
členskému štátu v súlade s 
medzinárodnými právnymi predpismi;

a) činnosť alebo nečinnosť, za ktorú 
dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

d) činnosť alebo nečinnosť tretej krajiny, 
Európskeho spoločenstva alebo inej 
medzinárodnej organizácie, za ktorú 
dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

b) prírodné príčiny; e) prírodné príčiny;
c) vyššia moc; ea) vyššia moc;

eb) klimatické zmeny;
d) zmeny vlastností morských vôd 
spôsobené činnosťami uskutočnenými z 
dôvodov prvoradého verejného záujmu, 
ktorý prevážil nad negatívnym vplyvom na 
životné prostredie vrátane akéhokoľvek 
cezhraničného vplyvu;

ec) zmeny fyzikálnych vlastností morských 
vôd spôsobené činnosťami uskutočnenými 
z dôvodov naliehavého a prioritného
verejného záujmu, 

e) prírodné podmienky, ktoré 
neumožňujú, aby sa zlepšenie stavu 
dotknutých morských vôd dosiahlo načas.
Dotknutý členský štát jasne identifikuje 
túto oblasť vo svojom programe opatrení 
a Komisii poskytne odôvodnenie svojho 
názoru. Pri identifikovaní oblastí členský 
štát zváži dôsledky pre členské štáty v 
dotknutom morskom regióne alebo 
subregióne.
Dotknuté členské štáty však prijmú 
primerané ad hoc opatrenia so zámerom 
pokračovať v plnení environmentálnych 
cieľov, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu 
stavu morských vôd postihnutých z 
dôvodov uvedených v písmenách b), c) a 
d) a zmierniť nepriaznivý vplyv na úrovni 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu alebo v morských vodách 
iných členských štátov.
2. V situácii, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 
písm. d), členské štáty zabezpečia, aby 
zmeny nespôsobili trvalé vylúčenie alebo 
znemožnenie dosiahnutia dobrého 
environmentálneho stavu na úrovni 
dotknutého morského regiónu alebo 
subregiónu alebo v morských vodách 

2. Každý členský štát odvolávajúci sa na 
dôvod uvedený v odseku 1 písm. b), c), d), 
e) ea) alebo eb) zahrnie do svojho 
programu opatrení primerané ad hoc 
opatrenia, ktoré sú v súlade s právom 
Spoločenstva a s medzinárodným právom 
s cieľom minimalizovať rozsah 
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iných členských štátov. skutočnosti, že nie je možné dosiahnuť 
dobrý environmentálny stav v európskych 
morských vodách v rámci príslušného 
morského regiónu.

3. Ad hoc opatrenia uvedené v odseku 1 
treťom pododseku sa v rámci možností 
začlenia do programov opatrení.

3. Každý členský štát odvolávajúci sa na 
dôvod uvedený v odseku 1 písm. ec) 
zabezpečí, aby zmena nespôsobila trvalé 
vylúčenie alebo obmedzenie dosiahnutia 
dobrého environmentálneho stavu v 
príslušnom morskom regióne.
3a) Ak sa členský štát odvoláva na dôvod 
uvedený v odseku 1 písm. b) a ak Komisia 
uzná platnosť tohto motívu, Komisia 
ihneď podnikne potrebné opatrenia v 
rámci svojich právomocí, aby sa 
ubezpečila, že sa dosiahol príslušný 
environmentálny cieľ.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 16

Oznámenia a odpoveď Komisie Oznámenia a hodnotenia Komisie

Komisia na základe oznámení o 
programoch opatrení poskytnutých podľa 
článku 13 ods. 6 upovedomí členský štát o 
tom, či oznámené programy predstavujú 
vhodný rámec na dosiahnutie dobrého 
environmentálneho stavu definovaného 
podľa článku 9 ods. 1.

Komisia na základe oznámení o 
programoch opatrení poskytnutých podľa 
článku 13 ods. 6 upovedomí členský štát o 
tom, či oznámené programy predstavujú 
vhodný rámec na zabezpečenie dobrého 
environmentálneho stavu v súlade 
s požiadavkami tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy 
jednotnosť programov opatrení v celom 
Spoločenstve a môže dotknutý členský štát 
požiadať, aby jej poskytol všetky dostupné 
a potrebné dodatočné informácie.

Počas týchto hodnotení Komisia vezme do 
úvahy jednotnosť programov opatrení  v 
celom Spoločenstve a môže dotknutý 
členský štát požiadať, aby jej poskytol 
všetky potrebné dodatočné informácie.

Ak sa  Komisia domnieva, že program 
nezodpovedá tejto smernici, môže ho 
celkovo alebo čiastočne odmietnuť do 
šiestich mesiacov od prevzatia oznámenia 
o programoch opatrení. Komisia odôvodní 
každé rozhodnutie o odmietnutí. 
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Odôvodnenie

Komisia musí zachovávať svoju dozornú úlohu nad regionálnymi morskými stratégiami 
s cieľom zabezpečiť kvalitu a zhodu v uplatňovaní tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 20 odsek 1 pododsek 1

1. Komisia uverejní prvú hodnotiacu 
správu o vykonávaní tejto smernice do 
dvoch rokov od doručenia všetkých 
programov opatrení, v každom prípade 
však najneskôr v roku 2021.

1. Komisia uverejní prvú hodnotiacu 
správu o realizácii tejto smernice 
v priebehu dvoch rokov od doručenia 
všetkých programov opatrení, v každom 
prípade však najneskôr do roku 2017.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 20 odsek 1a (nový)

1a. Najneskôr do ...* Komisia uverejní 
správu zdôrazňujúcu existenciu rozporov 
alebo komplementárnosť medzi 
prípadnými zlepšeniami tejto smernice 
a existujúcimi povinnosťami, záväzkami 
a iniciatívami členských štátov alebo 
Spoločenstva na úrovni Spoločenstva 
alebo na medzinárodnej úrovni v oblasti 
ochrany životného prostredia 
v európskych morských vodách.
Túto správu predloží Európskemu 
parlamentu a Rade. 
___________
* štyri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70)

Odôvodnenie

Týmto PDN sa musí zaručiť, že sa identifikuje a presne určí každý rozpor medzi zlepšením 
existujúcich politík Spoločenstva, ako je rozpor medzi spoločnou politikou v oblasti rybného 
hospodárstva a politikou v oblasti zachovania prírody, a že sa zvýši celková 
komplementárnosť. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 20 odsek 2a (nový)

2a. Do...* Komisia predloží správu a stave 
morského prostredia v arktických vodách, 
ktoré sú veľmi dôležité pre Spoločenstvo, 
a v prípade potreby navrhne Európskemu 
parlamentu a Rade opatrenia, ktoré 
umožnia zabezpečiť ich ochranu s cieľom 
vytvoriť z Arktídy ochrannú zónu 
podobne ako z Antarktídy a vyhlásiť ju za 
„prírodnú rezerváciu zasvätenú mieru 
a vede“.
Členské štáty s európskymi morskými 
vodami, ktoré sa nachádzajú v Arktíde, 
sprístupnia Arktickej rade výsledky 
pôvodného hodnotenia týkajúce sa týchto 
vôd.
_____________
* dva roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71)

Odôvodnenie

Arktída je unikátny ekosystém. Riziká vyplývajúce zo súčasného a budúceho využívania 
regiónu sa musia starostlivo preskúmať, najmä v súvislosti s účinkami klimatických zmien, 
ktoré premieňajú stále sa zväčšujúcu časť regiónu, ktorou je pobrežný ľad, na more.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 21

Komisia preskúma túto smernicu do …* a 
prípadne navrhne potrebné zmeny a 
doplnenia.
____________

* 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice..

1. Komisia preskúma túto smernicu 
najneskôr do...* a  prípadne navrhne 
Európskemu parlamentu a Rade potrebné 
zmeny a doplnenia s cieľom:

______________
* 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.
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a) uľahčiť dosiahnutie dobrého 
environmentálneho stavu európskych 
morských vôd, ak sa nedosiahol do roku 
2017;
b) uľahčiť zachovanie dobrého 
environmentálneho stavu európskych 
morských vôd, ak sa dosiahol do roku 
2017.
2. Komisia berie do úvahy najmä prvú 
hodnotiacu správu pripravenú v súlade s 
článkom 20 ods. 1.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 21a nový

Článok 21a
Financovanie Spoločenstvom

1. Vzhľadom na prioritný charakter 
zavedenia morskej stratégie, finančné 
nástroje Spoločenstva podporujú od roku 
2007 uplatňovanie tejto smernice.   
2. Európska únia spolufinancuje 
programy vypracované členskými štátmi 
v súlade s existujúcimi finančnými 
nástrojmi.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 23a nový

Článok 23a
Vody nachádzajúce sa mimo európskych 

morských vôd
Európsky parlament a Rada, v prípade 
potreby Rada, prijmú opatrenia 
Spoločenstva zamerané na zlepšenie 
environmentálneho stavu vôd 
nachádzajúcich sa mimo európskych 
morských vôd, ak je takéto zlepšenie 
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možné prostredníctvom kontroly činností 
vyplývajúcej z právomocí Spoločenstva 
alebo členských štátov.
Tieto opatrenia sa prijmú na základe 
návrhov predložených Komisiou pred 
uplynutím ...*v súlade s postupmi 
stanovenými v zmluve.
_________________
* štyri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 24 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do …*. Znenie 
týchto ustanovení bezodkladne oznámia 
Komisii.

______________
* tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do …*. Znenie 
týchto ustanovení bezodkladne oznámia 
Komisii.

______________
* dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I

Generické kvalitatívne deskriptory, ktoré 
sa majú zvážiť pri určovaní dobrého 
environmentálneho stavu (uvedené v 

článkoch 3, bode 5, článku 9 ods. 1, 9 ods. 
3 a článku 22)

Podmienky uvedené v článkoch 3 a 9

(1) Všetky zložky morských potravinových 
reťazcov, ktoré sú známe, sa vyskytujú s 
normálnou hojnosťou a diverzitou.

a) na základe údajov o vývoji trendov sa 
biologická rozmanitosť morskej oblasti 
zachová (ak sú trendy stabilné) a obnoví 
(ak sa zaznamenal klesajúci trend) aj v 
prípade ekosystémov, biotopov a druhov, 
pričom sa venuje osobitná pozornosť tým 



PR\681771SK.doc 27/30 PE 392.093v02-00

SK

najzraniteľnejším voči vplyvu ľudských 
činností z dôvodu určitých 
environmentálnych charakteristík: 
zraniteľnosť, citlivosť, pomalý rast, nízka 
plodnosť, životnosť, situácia v okrajových 
oblastiach výskytu, slabý genetický tok a 
geneticky rozdielne populácie;

(2) Početnosť nepôvodných druhov, ktoré 
sa introdukovali ľudskou činnosťou, 
nespôsobuje nepriaznivé zmeny 
ekosystémov.

b) populácie všetkých živých morských 
zdrojov sa obnovili a udržujú sa na 
úrovniach, ktoré môžu dlhodobo 
zabezpečiť množstvo druhov a zachovanie 
plnej schopnosti rozmnožovania  
prejavujúcej sa vo veku a veľkosti 
rozloženia  populácií, ktorá svedčí 
o dobrom zdraví zásob;

(3) Populácie všetkých rýb, mäkkýšov a 
kôrovcov využívaných na komerčné účely 
sú v rámci bezpečných biologických 
limitov.

c) ľudská činnosť by nemala (podstatne) 
ovplyvňovať rozloženie a množstvo 
druhov, ktoré nie sú priamo využívané; 

(4) Eutrofizácia spôsobená ľudskou 
činnosťou a najmä jej nepriaznivé účinky 
sa minimalizujú.

d) negatívne vplyvy praktík rybolovu na 
morské prostredie sa znížili aj pokiaľ ide 
o vplyvy na morské podložie a vplyv 
dodatočného výlovu druhov, na ktoré sa 
nesústreďuje pozornosť na dodatočný lov, 
a mladých rýb;

(5) Druhy a biotopy majú rozdelenie, 
hojnosť a kvalitu, ktoré sú v súlade s 
prevládajúcimi fyziografickými, 
geografickými a klimatickými 
podmienkami. Biodiverzita sa zachováva.

d) množstvo populácie druhov malých 
„kŕmnych“ rýb nachádzajúcich sa na 
nižšom stupni potravinového reťazca je 
trvalé, najmä vzhľadom na ich význam 
pre závislých predátorov aj pokiaľ ide o 
ryby s obchodnou hodnotou a pre trvalé 
udržiavanie ekosystémov a ich základne 
zdrojov;

(6) Integrita morského dna je na takej 
úrovni, na ktorej sú zachované funkcie 
ekosystémov.

f) koncentrácia ekotoxických látok 
antropogénneho pôvodu obsahujúce 
syntetické látky a chemické výrobky 
narúšajúce hormonálne fungovanie je 
skoro nulová a nemôže spôsobiť priame 
ani nepriame škody na životnom prostredí 
alebo zdraví ľudí;

(7) Trvalá zmena hydrografických
podmienok nemá nepriaznivý vplyv na 
morské ekosystémy.

g) koncentrácie ekotoxických látok, ktoré 
sa vyskytujú v prírode, sú približne 
rovnaké ako prirodzené úrovne 
ekosystémov;

(8) Koncentrácie kontaminujúcich látok h) vplyvy organických znečisťujúcich 
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nie sú na takej úrovni, že by spôsobovali 
znečistenie.

látok a priemyselných hnojív z vodných 
alebo pozemných zdrojov, z akvakultúr 
alebo odpadových vôd z kanalizácie a 
iných odtokov nedosahuje úrovne, ktoré 
by mohli mať vplyv na životné prostredie, 
ľudské zdravie alebo legitímne využívanie 
mora a pobreží;

(9) Obsah kontaminujúcich látok v rybách 
a iných plodoch mora určených na 
ľudskú spotrebu nepresahuje úroveň 
stanovenú v právnych predpisoch 
Spoločenstva alebo iných príslušných 
normách.

i) eutrofizácia vyvolaná napríklad 
emisiami živín ako fosfor alebo dusík sa 
znížila na takú úroveň, že nemá 
nepriaznivé účinky ako sú strata 
biodiverzity, zhoršovanie ekosystémov, 
bujnenie škodlivých rias a nedostatok 
kyslíka v podzemných vodách;

(10) Vlastnosti a množstvo morského 
odpadu nepoškodzujú morské prostredie.

j) vplyvy na morské a pobrežné 
ekosystémy vrátane biotopov a druhov 
vyplývajúce z výskumov alebo využívania 
morského  podložia, podzemia alebo 
usadlých druhov sa minimalizovali a 
neovplyvňujú negatívne štrukturálnu a 
ekologickú integritu ekosystémov pri 
morskom dne a priľahlých ekosystémov;

(11) Prísun energie, a to aj podmorský 
hluk, nemá nepriaznivý vplyv na morské 
prostredie.

k) kvantita odpadov v morskom a 
pobrežnom prostredí sa znížila na takú 
úroveň, že nepredstavuje ohrozenie pre 
morské druhy a biotopy, zdravie ľudí, 
bezpečnosť a hospodárstvo pobrežných 
spoločenstiev;

Členské štáty v záujme určenia vlastností 
dobrého environmentálneho stavu v 
morskom regióne alebo subregióne, ako 
sa ustanovuje v článku 9 ods. 1, zvážia 
každý z generických kvalitatívnych 
deskriptorov uvedených v prílohe, aby 
identifikovali tie deskriptory, ktoré sa 
majú používať na určenie dobrého 
environmentálneho stavu pre uvedený 
morský región alebo subregión. Ak sa 
členský štát domnieva, že jeden alebo 
viaceré deskriptory nie je vhodné použiť, 
poskytne Komisii odôvodnenie v rámci 
oznámenia zaslaného podľa článku 9 ods. 
2.

l) regulované prevádzkové vypúšťanie z 
plošín a ropovodov a používanie vrtného 
kalu nepredstavujú pre morské prostredie 
významné riziko a úroveň náhodného 
vypustenia látok z ropných a plynových 
zariadení v blízkosti pobrežia sa znížila na 
minimum;

m) každé prevádzkové vypúšťanie a 
vypúšťanie pri lodnej doprave je upravené  
v súlade s medzinárodným právom, 
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regionálnymi dohodami o morskom 
prostredí  alebo s legislatívou EÚ, 
dodržiavajú príslušné ustanovenia a riziko 
nehôd sa znížilo na minimum;
n) pravidelné vypúšťanie ropy z plošín a 
ropovodov a používanie škodlivého 
vrtného kalu bolo zastavené a náhodné 
vypúšťanie týchto látok sa 
minimalizovalo;
o) škodlivé prevádzkové vypúšťanie a 
vypúšťanie z lodí bolo odstránené a riziko 
nehôd, ktoré môžu spôsobiť škodlivé 
vypúšťanie, bolo znížené na minimum; 
p) cielené zavádzanie exotických druhov 
do morského a pobrežného prostredia je 
zakázané, náhodné zavádzanie bolo 
znížené na minimum a voda, ktorá sa 
používa pri vyvažovaní, bola odstránená 
ako možný zdroj zavádzania týchto 
druhov. Používanie nových druhov 
(vrátane exotických a geneticky 
modifikovaných druhov) v akvakultúre je 
bez predchádzajúceho vyhodnotenia 
vplyvu zakázané;
q) vplyvy na morské a pobrežné druhy a 
biotopy, ktoré sú dôsledkom stavieb 
vybudovaných človekom, sa znížili na 
minimum a neovplyvňujú negatívne  
štrukturálnu a ekologickú integritu 
ekosystémov na morskom dne a 
priľahlých ekosystémov, ani schopnosť 
morských a pobrežných druhov a biotopov 
prispôsobiť svoju oblasť výskytu 
klimatickým zmenám;
r) zvukové znečistenie vyvolané napríklad 
lodnými alebo podvodnými zvukovými 
zariadeniami sa znížilo na minimálnu 
úroveň v záujme ochrany života 
v morskom prostredí, ľudského zdravia   
alebo legitímneho využívania mora 
a pobrežia pred škodlivými vplyvmi;
s) systematické/zámerné vypúšťanie 
akýchkoľvek kvapalných alebo plynných 
látok do vodného stĺpca je zakázané 
a vypúšťanie pevných materiálov do 
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vodného stĺpca je zakázané, pokiaľ nie je 
podľa medzinárodného práva udelené 
povolenie, ktorému musí predchádzať 
hodnotenie vplyvu na životné prostredie 
v súlade so smernicou Rady 85/337/EHS 
z 27. júna 1985 týkajúcej sa posudzovania 
vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie* 
a s príslušnými medzinárodnými 
dohovormi;
t) systematické/zámerné vypúšťanie 
akýchkoľvek kvapalných alebo plynných 
látok na morské dna/podložie je zakázané, 
pokiaľ nie je podľa medzinárodného 
práva udelené povolenie, ktorému musí 
predchádzať hodnotenie vplyvu na životné 
prostredie v súlade so smernicou 
85/337/EHS a s príslušnými 
medzinárodnými dohovormi;
u) v každom regióne je podiel morských 
prostredí chránených pred možnými 
škodlivými ľudskými činnosťami a tiež 
rozmanitosť základných ekosystémov, 
ktoré sa v danej oblasti nachádzajú, 
postačujúci, aby bolo možné účinne 
prispievať k tvorbe regionálnej a 
globálnej siete chránených morských 
oblastí. 
_____________
* Ú. v. ES L 175  z 5.7. 1985,  s. 40. 
Smernica naposledy zmenená smernicou 
2003/35/ES.

(EP prvé čítanie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 80, 81, 82, 91, 92)


