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PR_COD_2am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe o ustanovitvi ES 
in členu 7 Pogodbe o EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja 
(direktiva o morski strategiji)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (9388/2007 – C6-0000/2007),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu (KOM(2005)0505)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za drugo 
obravnavo (A6-0000/2007),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 10

(10) Vsaka država članica bi morala zato
za svoje morske vode oblikovati morsko 
strategijo, ki bi ob upoštevanju posebnih 
značilnosti njenih voda odražala celotno 
perspektivo zadevne morske regije ali 
podregije. Morske strategije bi morale 
voditi k izvajanju programov ukrepov za 
dosego ali ohranitev dobrega okoljskega 
stanja. Vendar pa od držav članic ne bi 
smeli zahtevati, da sprejmejo posebne 
korake, če ni bistvenega tveganja za 
morsko okolje ali če bi bili ob upoštevanju 

(10) Države članice, ki si delijo morsko 
regijo, bi morale zato zagotoviti, da se za 
vode v regiji ali podregiji, ki so pod 
njihovo suverenostjo ali v njihovi 
pristojnosti, izdela enotna skupna morska 
strategija. Vsaka država članica za svoje 
morske vode oblikuje morsko strategijo, ki 
bi ob upoštevanju posebnih značilnosti 
njenih voda odražala celotno perspektivo 
zadevne morske regije ali podregije. 
Morske strategije bi morale voditi k 
izvajanju programov ukrepov za dosego 

  
1 Sprejeta besedila, 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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tveganja za morsko okolje stroški 
nesorazmerni, pod pogojem, da je vsaka 
odločitev o neukrepanju ustrezno 
utemeljena.

dobrega okoljskega stanja.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 9)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe 14 poročevalke, v katerem je 
poudarjeno, da morajo države članice zagotoviti, da se bo za regijo ali podregijo izdelala 
enotna skupna morska strategija. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 34

(34) Komisija bi morala prvo ocenjevalno 
poročilo o izvajanju te direktive predložiti
v dveh letih po prejemu vseh programov 
ukrepov, v vsakem primeru pa najpozneje 
do leta 2021. Nadaljnja poročila Komisije 
bi se morala nato objavljati vsakih šest let.

(34) Primerno je, da Komisija prvo 
ocenjevalno poročilo o izvajanju te 
direktive predloži v dveh letih po prejemu 
vseh programov ukrepov, v vsakem 
primeru pa najpozneje do leta 2017. 
Nadaljnja poročila Komisije je treba potem 
objavljati vsakih šest let.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 20)

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 37

(37) Skupna ribiška politika bi morala 
upoštevati vplive ribolova na okolje in cilje 
te direktive.

(37) Prihodnja reforma skupne ribiške 
politike bi morala upoštevati vplive 
ribolova na okolje in cilje te direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 22)

Predlog spremembe 4
Člen 1

1. Ta direktiva določa okvir za varstvo in 
ohranjanje morskega okolja, 
preprečevanje njegovega slabšanja in, 
kadar je to izvedljivo, obnovo tega okolja 
na območjih, ki so jih prizadeli škodljivi 
učinki. 

1. Ta direktiva določa okvir, znotraj 
katerega morajo države članice najpozneje 
do leta 2017 doseči dobro okoljsko stanje
v morskem okolju, in sprejeti ukrepe, ki:
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V ta namen se morske strategije 
oblikujejo in izvajajo s ciljem doseganja 
ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja
v morskem okolju najpozneje do leta 2021.

a) zagotavljajo varstvo in ohranjanje 
morskega okolja ali omogočajo njegovo 
ponovno vzpostavitev ali, če je mogoče, 
ponovno vzpostavijo strukturo, delovanje 
in procese morske biotske raznovrstnosti 
ter morskih ekosistemov;
b) preprečujejo in postopoma odpravljajo 
onesnaženost morskega okolja ter tako 
zagotavljajo, da ni večjih posledic ali 
tveganja za morsko biotsko raznovrstnost, 
morske ekosisteme, človekovo zdravje ali 
zakonito uporabo morja;
c) ohranjajo trajnostno raven uporabe 
morskega blaga in storitev ter izvajanja 
drugih dejavnosti v morskem okolju, da ta 
ne bi ogrožala uporabe in dejavnosti 
prihodnjih generacij ter sposobnosti 
morskih ekosistemov, da se odzovejo na 
spremembe, ki jih povzročata narava in 
ljudje.

2. Morske strategije pri upravljanju 
človekovih dejavnosti uporabljajo 
ekosistemski pristop, hkrati pa omogočajo 
trajnostno rabo morskega blaga in 
storitev.
3. Ta direktiva prispeva k skladnosti 
okoljskih vprašanj in zagotovitvi 
vključitve teh vprašanj v različne politike, 
sporazume in zakonodajne ukrepe, ki 
vplivajo na morsko okolje.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 85)

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 1

1) „morske vode“ pomeni vode, morsko 
dno in podtalje od temeljne črte proti 
odprtemu morju, od katere se meri velikost 
teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, na katerem država 
članica v skladu z UNCLOS ima in/ali 
izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob 
državah in ozemljih, navedenih v 
Prilogi II k Pogodbi in francoskih 

1) „evropske morske vode“ pomeni:
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čezmorskih departmajev in območnih 
skupnosti. Morske vode od temeljne črte 
proti odprtemu morju na katere se nanaša 
Direktiva 2000/60/ES, so vključene samo 
če in kolikor gre za relevantne elemente 
za varstvo morskega okolja, ki so izven 
področja uporabe Direktive 2000/60/ES;

– vse evropske vode od temeljne črte proti 
odprtemu morju, od katere se meri velikost 
teritorialnih voda, ki sega do najbolj 
oddaljenega območja, ki je pod 
suverenostjo ali v pristojnosti držav 
članic, vključno z dnom in podtaljem teh 
voda; in
– vse vode s plimo in oseko, ki so v 
državah članicah ali nanje mejijo in od 
katerih se meri razdalja teritorialnih voda 
(vode, ki so za temeljno črto, torej v smeri 
obale), ter vsa zemeljska površina ali 
morsko dno, stalno ali občasno pokrita s 
temi vodami;

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 27)

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 4

4) „okoljsko stanje“ pomeni celotno stanje 
okolja v morskih vodah, ob upoštevanju 
strukture, delovanja in procesov sestavnih 
morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi 
fiziografskimi, geografskimi in 
podnebnimi dejavniki ter fizičnimi in 
kemičnimi razmerami, vključno s tistimi, 
ki so posledica človekovih dejavnosti na 
zadevnem območju;

4) „okoljsko stanje“ pomeni celotno stanje 
okolja teh voda, ob upoštevanju:

a) strukture, delovanja in procesov 
sestavnega morskega okolja;
b) sestavnih elementov, pogojev in 
dejavnikov, ki so zvočni, biološki, kemični, 
podnebni, zemljepisni, geološki, fizični ali 
fiziografski ter ki medsebojno delujejo in 
določajo pogoje, produktivnost, kakovost 
in stanje morskega okolja iz točke (a).
Sestavni elementi, pogoji in dejavniki iz 
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točke (b) vključujejo tiste, ki so rezultat 
človekovih dejavnosti, ne glede na to, ali 
se izvajajo znotraj ali zunaj zadevnih 
evropskih morskih voda;

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 27)

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 5

5) „dobro okoljsko stanje“ pomeni
okoljsko stanje morskih voda, če te 
predstavljajo ekološko raznolike in 
dinamične oceane ter morja, ki so čista, 
zdrava in produktivna v okviru svojih 
naravnih pogojev, in če je uporaba 
morskega okolja na trajnostni ravni, tako 
da se ohrani možnost uporabe in 
dejavnosti za sedanje in prihodnje 
generacije, tj.:

5) „dobro okoljsko stanje“ pomeni stanje 
okolja, ko:

a) struktura, funkcije in procesi morskih
ekosistemov, skupaj s povezanimi 
fiziografskimi, geografskimi in
podnebnimi dejavniki, omogočajo polno
delovanje teh ekosistemov in ohranjanje 
njihove nosilnosti. Morske vrste in 
habitati so zaščiteni, preprečeno je 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti, ki ga 
povzroči človek, in raznolike biološke 
sestavine delujejo uravnoteženo;

a) struktura, delovanje in procesi sestavnih
morskih ekosistemov omogočajo tem 
ekosistemom,da delujejo naravno in 
ohranjajo sami sebe. Morski ekosistemi 
ohranjajo svojo naravno odpornost pred 
velikimi okoljskimi spremembami; in

b) hidromorfološke, fizikalne in kemijske 
lastnosti ekosistemov, vključno z 
lastnostmi, ki izhajajo iz človekovih 
dejavnosti v zadevnem območju, podpirajo 
ekosisteme, kot so opisani zgoraj. 
Antropogeni vnosi snovi in energije v 
morsko okolje ne povzročijo 
onesnaženosti.

b) se vse človekove dejavnosti, znotraj in 
zunaj zadevnega območja, upravljajo 
tako, da je njihov skupni pritisk na 
morske ekosisteme v skladu z dobrim 
okoljskim stanjem. Človekove dejavnosti v 
morskem okolju ne presegajo ravni, ki so 
trajnostne v zemljepisnem merilu, 
primernem za presojo. Ohrani se možnost 
za uporabo in dejavnosti prihodnjih 
generacij v morskem okolju in
ba) so zaščiteni morska biotska 
raznovrstnost in ekosistemi, se preprečuje 
poslabšanje njihovega stanja, je mogoča 
vzpostavitev prvotnega stanja ter, kjer je 
mogoče, so ponovno vzpostavljeni njihova 
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struktura, delovanje in procesi; in
bb) se onesnaževanje in energija, vključno 
s hrupom, v morskem okolju stalno 
znižujejo, da bi se čim bolj zmanjšale 
posledice ali tveganje za morsko biotsko 
raznovrstnost, morske ekosisteme, 
človekovo zdravje ali zakonito uporabo 
morja; in
bc) so izpolnjeni vsi pogoji iz Priloge I;

Dobro okoljsko stanje se določi na ravni 
morske regije ali podregije iz člena 4 na 
podlagi generičnih kakovostnih 
deskriptorjev iz Priloge I. Na podlagi 
ekosistemskega pristopa se uporablja 
prilagodljivo upravljanje z namenom 
napredovanja v smeri dobrega okoljskega 
stanja;

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 27)

Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 9 a (novo)

9a) „zaščitena morska območja“ 
pomenijo območja, v katerih so omejene 
ali prepovedane dejavnosti, opredeljene 
kot dejavnosti, ki pomembno pritiskajo ali 
vplivajo na morsko okolje. Zaščitena 
morska območja opredelijo države članice 
med fazo pripravljanja morske strategije 
in spadajo v sistem prostorskega 
načrtovanja morskega okolja, ki je 
dosledno na ravni Skupnosti, regionalni 
in podregionalni ravni ter je v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi, katerih 
podpisnica je Skupnost.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 27)

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. V vsaki morski regiji zadevne države 
članice dosežejo dobro okoljsko stanje v 
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evropskih morskih vodah te regije 
najpozneje do leta 2017z vzpostavitvijo in 
izvajanjem ene same morske strategije za 
to regijo v skladu z določbami te direktive.
Države članice opredelijo ustrezne 
upravne enote v svojih evropskih morskih 
vodah za vsako morsko regijo ali 
podregijo. Upravne enote po potrebi 
upoštevajo obstoječe upravne enote, enote 
za spremljanje in referenčne enote, 
opredeljene pa so s koordinatami v 
ustrezni morski strategiji.
Države članice obvestijo Komisijo o vsaki 
opredeljeni upravni enoti do datuma iz 
člena 24(1).

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 31)

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 1

1. Vsaka država članica v zvezi z vsako 
zadevno morsko regijo ali podregijo 
razvije morsko strategijo za svoje morske 
vode v skladu s programom dela iz 
točk (a) in (b) odstavka 2.

1. Države članice dosežejo dobro okoljsko 
stanje s sprejetjem in izvajanjem morskih 
strategij.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 32)

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 2, uvodni del

2. Države članice sodelujejo pri 
zagotavljanju usklajenosti ukrepov v vsaki 
morski regiji ali podregiji, potrebnih za 
dosego ciljev te direktive, zlasti pa pri 
usklajevanju različnih elementov morskih 
strategij iz točk (a) in (b), kakor sledi: 

2. Države članice, ki si delijo morsko 
regijo, izdelajo eno samo skupno morsko 
strategijo za vode v regiji ali podregiji, ki 
so pod njihovo suverenostjo ali v njihovi 
pristojnosti. Vsaka država članica v zvezi s 
posamezno morsko regijo razvije morsko 
strategijo za svoje evropske morske vode v 
skladu z naslednjim programom dela:

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 33)
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Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 2, točka (a)

a) priprava: a) priprava:

i) začetna presoja, ki jo je treba zaključiti 
do …*, sedanjega okoljskega stanja 
zadevnih voda in vpliva človekovih 
dejavnosti nanj, v skladu s členom 8;

i) začetna presoja, ki jo je treba zaključiti 
do …*, sedanjega okoljskega stanja 
zadevnih voda in vpliva človekovih 
dejavnosti nanj, v skladu s členom 8;

ii) določitev, ki jo je treba vzpostaviti do 
…*, dobrega okoljskega stanja za zadevne 
vode v skladu s členom 9(1);

ii) določitev, ki jo je treba vzpostaviti do 
…*, dobrega okoljskega stanja za zadevne 
vode v skladu s členom 9(1);

iii) vzpostavitev do …** vrste okoljskih 
ciljnih vrednosti in s tem povezanih 
kazalcev v skladu s členom 10(1);

iii) vzpostavitev do …** vrste okoljskih 
ciljnih vrednosti in s tem povezanih 
kazalcev v skladu s členom 10(1);

iv) vzpostavitev in izvajanje do …***, 
razen kjer je v ustrezni zakonodaji 
Skupnosti določeno drugače, programa 
spremljanja za stalno presojo in redno 
posodabljanje ciljev v skladu s 
členom 11(1);
_______________

* 4 leta po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

** 5 let po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

*** 6 let po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

iv) vzpostavitev in izvajanje do …**, razen 
kjer je v ustrezni zakonodaji Skupnosti 
določeno drugače, programa spremljanja za 
stalno presojo in redno posodabljanje ciljev 
v skladu s členom 11(1);

_______________
* 2 leti po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.
** 3 leta po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 34)

Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 2, točka b

b) programi ukrepov: b) programi ukrepov:
i) razvoj, najpozneje do leta 2016, 
programa ukrepov, oblikovanega za dosego 
ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v 
skladu s členom 13(1), (2) in (3);

i) razvoj, najpozneje do leta 2012, 
programa ukrepov, oblikovanega za dosego 
dobrega okoljskega stanja v skladu s 
členom 13(1), (2) in (3);

ii) začetek delovanja programa, določenega 
v točki (i), najpozneje do leta 2018 v
skladu s členom 13(7).

ii) začetek delovanja programa, določenega 
v točki (i), najpozneje do leta 2014 v 
skladu s členom 13(7).



PR\681771SL.doc 13/28 PE 392.093v02-00

SL

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 35)

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice določijo mehanizme, ki 
zagotavljajo, da se ukrepi iz odstavka 2 v 
zvezi s členi 8, 9, 10, 11 in 13 sprejmejo in 
izvajajo v skladu s členom 6, da se izdela 
ena sama skupna morska strategija za 
posamezno regijo in skupno poročilo o 
vidikih iz teh členov.
V roku treh mesecev država članica ali 
pristojni organ predstavi za vsako morsko 
regijo poročilo Komisiji in zadevnim 
državam članicam.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 37)

Predlog spremembe 15
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Zaščitena morska območja

1. Države članice v svojih strategijah 
določijo ukrepe za zaščito območij po 
regijah in podregijah, imenovanih 
„zaščitena morska območja“.
Države članice v svojih strategijah za 
regije in podregije po potrebi sprejmejo 
tudi ukrepe za ustanovitev zaprtih 
naravnih morskih rezervatov za varstvo 
ter ohranitev najbolj občutljivih morskih 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti.
2. Država članica, ki oblikuje program 
ukrepov, med ukrepe v svojem programu 
vključi uporabo prostorskih varovalnih 
ukrepov, med drugim vključno z uporabo 
posebnih ohranitvenih območij v smislu 
direktive o habitatih, uporabo posebnih 
območij varstva v smislu direktive o 
ohranjanju ptic in uporabo morskih
zaščitenih območij iz Sklepa VII/5 
konference pogodbenic Konvencije o 
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biološki raznovrstnosti in kot izhaja iz 
katerega koli drugega mednarodnega ali 
regionalnega sporazuma, katerega 
pogodbenica je Skupnost.
3. Države članice zagotovijo, da ta 
območja najpozneje do leta 2012 
prispevajo k skladnemu in 
reprezentativnemu omrežju zaščitenih 
morskih območij. Omrežje vključuje 
dovolj velika območja, ki so popolnoma 
zaščitena pred vsemi ekstraktivnimi 
uporabami, med drugim za varovanje 
drstišč, območij odraščanja in hranjenja 
ter da se omogoči ohranjanje ali ponovna 
vzpostavitev celovitosti, strukture in 
delovanja ekosistemov.
4. Države članice uvedejo enega ali več 
registrov zaščitenih morskih območij, ki 
morajo biti dokončani najpozneje do ...*.
5. Javnost mora imeti dostop do 
informacij iz tega(teh) registra(-ov).
6. Za vsako regijo ali podregijo se 
register(-ri) zaščitenih morskih območij 
pregleduje(-jo) in posodablja(-jo).
______________
* tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 39)

Predlog spremembe 16
Člen 6, odstavek 2, pododstavek 1

2. Za namene te direktive si države članice 
znotraj posamezne morske regije ali 
podregije prizadevajo v okviru ustreznih 
mednarodnih forumov, vključno z uporabo 
mehanizmov in struktur, določenih v 
konvencijah o regionalnih morjih, za 
uskladitev svojih ukrepov s tretjimi 
državami, ki imajo suverenost ali 
pristojnost nad vodami iste morske regije 
ali podregije.

2. Za namen vzpostavitve in izvajanja 
morske strategije si države članice znotraj 
posamezne morske regije ali podregije 
prizadevajo v okviru ustreznih 
mednarodnih forumov, vključno z uporabo 
mehanizmov in struktur, določenih v 
konvencijah o regionalnih morjih, za 
uskladitev svojih ukrepov s:
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a) tretjimi državami, ki imajo suverenost 
ali pristojnost nad morskimi območji v 
zadevni morski regiji;
b) tretjimi državami, katerih plovila 
delujejo v zadevni morski regiji; in
c) tretjimi neobalnimi državami, ki imajo 
na svojem ozemlju točkovne ali razpršene 
vire onesnaženosti, ki ga na zadevno 
morsko regijo prenesejo reke ali zrak.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 42)

Obrazložitev

Dejavnosti neobalnih držav in držav, katerih plovila delujejo v vodah države članice, lahko 
pomembno vplivajo na okoljsko stanje teh voda zaradi kopenskega in ladijskega 
onesnaževanja. Direktiva določa, da morajo države članice, „kjer je praktično in primerno“, 
uporabiti obstoječe institucionalne strukture za medsebojno koordinacijo.

Predlog spremembe 17
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice, ko pripravljajo presojo 
za vsako morsko regijo iz odstavka 1, 
skušajo z usklajevanjem na podlagi 
členov 5 in 6 zagotoviti, da:
a) so metode za pripravo presoje usklajene 
med vsemi državami članicami, ki spadajo 
v isto morsko regijo; 
b) se upoštevajo čezmejni vplivi in 
čezmejne značilnosti;
c) se upošteva mnenja držav članic, ki 
spadajo v isto morsko regijo.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 51)

Predlog spremembe 18
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice s sklicevanjem na 
začetno presojo, ki se izvede v skladu s 
členom 8(1), v zvezi z vsako zadevno 
morsko regijo ali podregijo na podlagi 

1. Države članice s sklicevanjem na 
začetno presojo, ki se izvede v skladu s 
členom 8(1), v zvezi z vsako zadevno 
morsko regijo ali podregijo na podlagi 
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generičnih kakovostnih deskriptorjev iz 
Priloge I ter meril in metodoloških 
standardov iz odstavka 3 tega člena za 
morske vode določijo vrsto značilnosti za 
dobro okoljsko stanje.

generičnih kakovostnih deskriptorjev ter 
značilnosti, pritiskov in vplivov iz Prilog I 
in III za morske vode določijo vrsto 
značilnosti za dobro okoljsko stanje.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 53)

Predlog spremembe 19
Člen 9, odstavek 3

3. Merila in metodološki standardi za 
določitev dobrega okoljskega stanja, ki so 
oblikovani za spremembo nebistvenih 
določb te direktive z njihovo dopolnitvijo, 
se določijo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3) na 
podlagi prilog I in III do…*, na način, da 
se zagotovi doslednost in omogoči 
primerjava med morskimi regijami ali 
podregijami, v kolikšni meri je bilo 
doseženo dobro okoljsko stanje. Komisija 
se posvetuje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, tudi konvencijo o regionalnih 
morjih, preden predlaga takšna merila in 
standarde.
______________
* 2 leti po začetku veljavnosti te direktive.

črtano

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 54)

Predlog spremembe 20
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), v 
zvezi s posamezno morsko regijo ali 
podregijo oblikujejo celovit sklop 
okoljskih ciljnih vrednosti in s tem 
povezanih kazalcev za svoje morske vode 
za vodenje napredovanja v smeri 
doseganja dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju, ob upoštevanju seznama 
značilnosti iz Priloge IV.

1. Države članice na podlagi začetne 
presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), 
in ob upoštevanju neizčrpnega seznama iz 
Priloge IV skupaj oblikujejo za vsako od 
zadevnih morskih regij celovit sklop 
okoljskih ciljnih vrednosti, zasnovanih s 
ciljem, da se najpozneje do leta 2017 
doseže dobro okoljsko stanje, in s tem 
povezanih kazalcev za svoje morske vode.
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Države članice pri oblikovanju teh ciljnih 
vrednosti in kazalcev upoštevajo nenehno 
uporabo ustreznih obstoječih okoljskih 
ciljnih vrednosti, ki so za iste vode 
določeni na nacionalni in mednarodni ravni 
ter ravni Skupnosti, in zagotovijo, da so ti 
cilji medsebojno združljivi.

Države članice pri oblikovanju teh 
okoljskih ciljnih vrednosti in kazalcev 
upoštevajo nenehno uporabo ustreznih 
obstoječih okoljskih ciljnih vrednosti, ki so 
za iste vode določeni na nacionalni in 
mednarodni ravni ter ravni Skupnosti, in 
zagotovijo, da se upoštevajo tudi
pomembni čezmejni vplivi in čezmejne 
značilnosti. 

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 55)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s pojmom vzpostavitve enotne morske strategije za regijo 
ali podregijo, ki jo je na prvi obravnavi predstavil Evropski parlament. Cilj predloga 
spremembe je zagotoviti sprejetje enotnega sklopa okoljskih ciljnih vrednosti in kazalcev za 
posamezno morsko regijo ali podregijo. Cilj politike mora biti, da se čezmejni vplivi in 
značilnosti še bolj kot v kopenskem okolju upoštevajo v morskem okolju.

Predlog spremembe 21
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice za vsako morsko regijo 
ali podregijo sestavijo program 
spremljanja v skladu s pogoji iz 
odstavka 1 in morajo v interesu 
usklajevanja ustrezno ukrepati za 
zagotovitev, da:
a) so metode spremljanja skladne v vseh 
državah članicah in temeljijo na jasno 
opredeljenih skupnih ciljih;

b) se upoštevajo pomembni čezmejni vplivi 
in čezmejne značilnosti.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 57)

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je izboljšati usklajevanje in skladnost pregledov, izvedenih 
v programih. Njegov cilj je zagotoviti, da se pomembni vplivi in čezmejne značilnosti 
upoštevajo med fazo spremljanja.

Predlog spremembe 22
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Člen 12

Obvestila in nasvet Komisije Obvestila in presoje Komisije
Komisija na podlagi vseh obvestil, prejetih 
v skladu s členi 9(2), 10(2) in 11(2) v zvezi 
z morsko regijo ali podregijo, vsaki državi 
članici svetuje, ali elementi, ki so jih 
sporočile, predstavljajo primeren okvir za 
izpolnjevanje zahtev te direktive.

Komisija na podlagi vseh obvestil, prejetih 
v skladu s členi 9(2), 10(2) in 11(2) v zvezi 
z morsko regijo ali podregijo, vsaki državi 
članici svetuje, ali elementi, ki so jih 
sporočile, predstavljajo primeren okvir za 
izpolnjevanje zahtev te direktive.

Komisija pri oblikovanju nasveta upošteva 
skladnost okvirov v različnih morskih 
regijah ali podregijah in po vsej Skupnosti 
ter lahko od zadevne države članice 
zahteva, da zagotovi razpoložljive in 
potrebne dodatne informacije.

Komisija pri presojah upošteva skladnost 
okvirov v različnih morskih regijah ali 
podregijah in po vsej Skupnosti ter lahko 
od zadevne države članice zahteva, da 
zagotovi potrebne dodatne informacije.

V šestih mesecih po prejemu obvestila o 
programih spremljanja, pripravljenih v 
skladu s členom 11, lahko Komisija na 
podlagi nezdružljivosti s to direktivo 
zavrne kateri koli okvir države članice ali 
njegov del. Komisija obrazloži vsako 
odločitev o zavrnitvi.

Obrazložitev

Komisija mora ohraniti svojo vlogo pri nadzoru nad regionalnimi morskimi strategijami, da 
zagotovi kakovost in skladnost pri izvajanju te direktive.

Predlog spremembe 23
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

1a. Programi ukrepov držav članic 
vključujejo prostorske varovalne ukrepe. 
Ti ukrepi vključujejo, vendar ne izključno, 
uporabo posebnih ohranitvenih območij v 
smislu Direktive 92/43/EGS, uporabo 
posebnih območij varstva v smislu 
Direktive 79/409/EGS in uporabo morskih 
zaščitenih območij iz Sklepa VII/5 
konference pogodbenic Konvencije o 
biološki raznovrstnosti ter kot izhaja iz 
ukrepov iz katerega koli drugega 
mednarodnega ali regionalnega 
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sporazum, katerega pogodbenica je 
Skupnost.
Države članice zagotovijo, da ta območja 
najpozneje do leta 2012 prispevajo k 
skladnemu in reprezentativnemu omrežju 
zaščitenih morskih območij. Omrežje 
vključuje dovolj velika območja, ki so 
popolnoma zaščitena pred vsemi 
ekstraktivnimi uporabami, med drugim za 
varovanje drstišč, območij odraščanja in 
hranjenja ter da se omogoči ohranjanje 
ali ponovna vzpostavitev celovitosti, 
strukture in delovanja ekosistemov.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 62)

Predlog spremembe 24
Člen 14

Izjeme Izjeme
1. Država članica lahko v svojih morskih 
vodah opredeli posebna območja, kjer
zaradi katerega koli od razlogov, 
navedenih v točkah (a) do (d), okoljskih 
ciljnih vrednosti ni mogoče uresničiti s 
sprejetimi ukrepi te države članice ali jih 
ni mogoče uresničiti znotraj zadevnega 
časovnega razporeda zaradi razlogov iz 
točke (e):

1. Ko država članica, potem ko je določila 
program ukrepov na podlagi člena 13,
opredeli primer, v katerem zaradi katerega 
koli od naslednjih razlogov, okoljskih 
ciljnih vrednosti in dobrega okoljskega 
stanja ni mogoče uresničiti s sprejetimi 
ukrepi te države članice, jasno opredeli ta 
primer v svojem programu ukrepov in 
Komisiji predloži potrebna pojasnila za 
utemeljitev svojega mnenja:

a) zaradi svojih značilnosti okoljski cilj ne 
ustreza državi članici in je zato ne zadeva;
b) na podlagi prava Skupnosti država 
članica ni izključno odgovorna za 
sprejetje enega ali več zadevnih ukrepov;
c) na podlagi mednarodnega prava država 
članica ni izključno odgovorna za 
sprejetje enega ali več zadevnih ukrepov;

a) ukrepanje ali neukrepanje, za katero
zadevna država članica ni odgovorna;

d) ukrepanje ali neukrepanje, za katerega
zadevna država članica ni odgovorna, s 
strani tretje države, Evropske skupnosti 
ali druge mednarodne organizacije;

b) naravni vzroki; e) naravni vzroki;
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c) višja sila; ea) višja sila;

eb) podnebne spremembe;
d) spremembe značilnosti morskih voda, ki 
so jih povzročili ukrepi, sprejeti zaradi 
razlogov prevladujočega javnega interesa, 
ki so prevladali nad negativnim vplivom 
na okolje, vključno s kakršnim koli 
čezmejnim učinkom;

ec) spremembe fizikalnih značilnosti 
morskih voda, ki so jih povzročili ukrepi, 
sprejeti zaradi pomembnejših in 
prednostnih razlogov javnega interesa.

e) naravne razmere, ki ne dopuščajo 
pravočasnega izboljšanja stanja zadevnih 
morskih voda.

Zadevna država članica v svojem 
programu ukrepov ta območja jasno 
opredeli in Komisiji predloži utemeljitev 
svojega mnenja. Pri opredelitvi posebnih 
področij država članica upošteva 
posledice za države članice v zadevni 
morski regiji ali podregiji.
Zadevna država članica sprejme ustrezne 
ad-hoc ukrepe za nadaljevanje 
prizadevanj za dosego okoljskih ciljnih 
vrednosti in preprečevanje nadaljnjega 
poslabšanja stanja prizadetih morskih 
voda zaradi razlogov, opredeljenih v 
točkah (b), (c) ali (d), in ublažitev 
škodljivega vpliva na ravni zadevne 
morske regije ali podregije ali v morskih 
vodah drugih držav članic.
2. V razmerah, zajetih v točki (d) 
odstavka 1, države članice zagotovijo, da 
spremembe trajno ne izključujejo ali 
ogrožajo doseganja dobrega okoljskega 
stanja na ravni zadevne morske regije ali 
podregije ali v morskih vodah drugih 
držav članic.

2. Vsaka država članica s sklicevanjem na 
podlagi odstavka 1(b), (c), (d), (e), (ea) ali 
(eb) vključi v svoj program ukrepov 
ustrezne začasne ukrepe v skladu s 
pravom Skupnosti ali mednarodnim 
pravom, da bi čim bolj zmanjšala 
posledice, ko ni mogoče doseči dobrega 
okoljskega stanja v evropskih morskih 
vodah v zadevni morski regiji.

3. Ad-hoc ukrepi iz tretjega pododstavka 
odstavka 1 se vključijo, v kolikor je to 
izvedljivo, v programe ukrepov.

3. Vsaka država članica s sklicevanjem na 
podlagi odstavka 1(ec) zagotovi, da 
sprememba trajno ne izključuje ali ogroža 
doseganja dobrega okoljskega stanja v 
zadevni morski regiji.
3a. Kadar se država članica sklicuje na 
odstavek 1(b) in se Komisija strinja z 
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navedenim razlogom, Komisija takoj 
sprejme vse potrebne ukrepe v mejah 
svojih pristojnosti za dosego zadevnega 
okoljskega cilja.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 66)

Predlog spremembe 25
Člen 16

Obvestila in nasvet Komisije Obvestila in presoje Komisije

Komisija na podlagi obvestil o programih 
ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(6), 
vsaki državi članici svetuje, ali programi, 
ki so jih sporočile posamezne države 
članice, predstavljajo ustrezen okvir za 
doseganje dobrega okoljskega stanja, 
kakor je določeno v členu 9(1).

Komisija na podlagi obvestil o programih 
ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(6), 
vsaki državi članici svetuje, ali programi, 
ki so jih sporočile posamezne države 
članice, predstavljajo ustrezen okvir za 
dosego dobrega okoljskega stanja v skladu 
z zahtevami te direktive.

Komisija pri oblikovanju nasveta upošteva 
skladnost programov ukrepov v celotni 
Skupnosti in lahko od zadevne države 
članice zahteva, da zagotovi razpoložljive 
in potrebne dodatne informacije.

Komisija pri presojah upošteva skladnost 
programov ukrepov v celotni Skupnosti in 
lahko od zadevne države članice zahteva, 
da zagotovi potrebne dodatne informacije.

V šestih mesecih po prejemu obvestila o 
programih ukrepov lahko Komisija na 
podlagi nezdružljivosti s to direktivo 
zavrne kateri koli program ali njegov del. 
Komisija obrazloži vsako odločitev o 
zavrnitvi.

Obrazložitev

Komisija mora ohraniti svojo vlogo pri nadzoru nad regionalnimi morskimi strategijami, da 
zagotovi kakovost in skladnost pri izvajanju te direktive.

Predlog spremembe 26
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija objavi prvo poročilo o oceni 
izvajana te direktive v dveh letih po 
prejemu vseh programov ukrepov in v 

1. Komisija objavi prvo poročilo o oceni
izvajanja te direktive v dveh letih po 
prejemu vseh programov ukrepov in v 
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vsakem primeru najpozneje do leta 2021. vsakem primeru najpozneje do leta 2017.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 69)

Predlog spremembe 27
Člen 20, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija najpozneje ...* objavi 
poročilo, ki poudarja nasprotja ali 
dopolnjevanja med mogočim izboljšanjem 
te direktive ter dolžnostmi, obveznostmi in 
pobudami držav članic ali Skupnosti na 
ravni Skupnosti ali mednarodni ravni v 
zvezi z varstvom okolja v evropskih 
morskih vodah.
To poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. 
___________
* štiri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 70)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe mora zagotoviti, da se vsa nasprotja med izboljšanjem obstoječih 
politik Skupnosti, kot sta skupna ribiška politika in politika ohranjanja narave, opredelijo in 
obravnavajo ter se poveča dopolnjevanje.

Predlog spremembe 28
Člen 20, odstavek 2 a (novo)

2a. V roku ...* Komisija predloži poročilo 
o stanju morskega okolja arktičnih voda, 
ki so pomembne za Skupnost, in po 
potrebi predlaga Evropskemu parlamentu 
ter Svetu ukrepe za njihovo zaščito, da se 
uredi Arktika kot zavarovano območje po 
zgledu Antarktike in se imenuje za 
„naravni rezervat, namenjen miru in 
znanosti“.
Države članice, ki imajo evropske morske 
vode na Arktiki, dajo ugotovitve začetne 
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presoje v zvezi s temi vodami na voljo 
Arktičnemu svetu.
_____________
* dveh letih po začetku veljavnosti te 
direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 71)

Obrazložitev

Arktika je edinstven ekosistem. Pazljivo je treba oceniti nevarnost sedanjega in prihodnjega 
izkoriščanja regije ter pri tem upoštevati zlasti vplive podnebnih sprememb, zaradi katerih se 
vedno več predelov regije, ki je pokrita z ledom, spreminja v morje.

Predlog spremembe 29
Člen 21

Komisija to direktivo pregleda do …* in, 
če je primerno, predlaga potrebne 
spremembe.

____________
* 15 let po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

1. Komisija to direktivo pregleda do …* 
in, če je primerno, Evropskemu 
parlamentu ter Svetu predlaga potrebne 
spremembe za:
______________
* deset let po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

a) lažje uresničevanje dobrega okoljskega 
stanja v evropskih morskih vodah, če to 
ne bo doseženo do leta 2017;

b) lažje ohranjanje dobrega okoljskega 
stanja v evropskih morskih vodah, če bo
to stanje doseženo do leta 2017.

2. Komisija upošteva med drugim tudi 
prvo ocenjevalno poročilo, pripravljeno 
na podlagi člena 20(1).

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 73)

Predlog spremembe 30
Člen 21 a (novo)

Člen 21a
Financiranje s strani Skupnosti
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1. Glede na to, da vzpostavitev morske 
strategije že po naravi prednostnega 
značaja, se izvajanje te direktive podpre s 
finančnimi instrumenti Skupnosti od 
leta 2007 dalje.
2. Evropska unija sofinancira programe, 
ki jih pripravijo države članice, v skladu z 
obstoječimi finančnimi instrumenti.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 74)

Predlog spremembe 31
Člen 23 a (novo)

Člen 23a
Vode izven evropskih morskih voda

Evropski parlament in Svet, ali po potrebi 
Svet, sprejmeta ukrepe Skupnosti za 
izboljšanje okoljskega stanja voda izven 
evropskih morskih voda, če je izboljšanje 
mogoče z nadzorovanjem dejavnostmi, ki 
so v pristojnosti Skupnosti ali držav 
članic.
Ukrepi se sprejmejo na podlagi predlogov, 
ki jih predloži Komisija v roku ...* v 
skladu s postopki iz pogodbe.
_________________
* štirih let po začetku veljavnosti te 
direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 78)

Predlog spremembe 32
Člen 24, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do …*. O tem 
nemudoma obvestijo Komisijo.
______________

* tri leta po dnevu začetka veljavnosti te 

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje …*. O tem 
nemudoma obvestijo Komisijo.
______________

* dve leti po začetku veljavnosti te 
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direktive. direktive.

(Na prvi obravnavi EP predlog spremembe 79)

Predlog spremembe 33
Priloga I

Generični kakovostni deskriptorji, ki jih je 
treba upoštevati pri določanju dobrega 
okoljskega stanja (iz točke (5) člena 3, 

člena 9(1) in 9(3) in člena 22)

Pogoji iz členov 3 in 9

1) Vsi elementi morskih prehranjevalnih 
spletov so, v kolikor so znani, prisotni v 
normalnih količinah in so normalno 
raznoliki.

a) na podlagi podatkov o razvojnih 
trendih se biotska raznovrstnost v morski 
regiji ohranja (ko so trendi stabilni) in 
obnavlja (ko je zabeležen trend 
zmanjševanja), vključno z ekosistemi, 
habitati in vrstami, pri čemer se posebna 
pozornost posveti tistim, ki so občutljivi na 
vplive človekovih dejavnosti zaradi 
nekaterih ekoloških značilnosti: krhkost, 
občutljivost, počasna rast, nizka rodnost, 
dolga življenjska doba, bivanje na obrobju 
območij razširjenosti, slab genetski tok in 
očitna genetsko pogojena nizka 
številčnost;

2) Neavtohtone vrste, ki so posledica 
človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne 
škodujejo ekosistemom.

b) populacije vseh živih morskih virov so 
povrnjene na raven, na kateri se lahko 
zagotavlja dolgoročna številčnost vrst in 
ohranitev njihove polne sposobnosti 
razmnoževanja, kjer se vidi starost 
populacije in velikost razdelitve, ki je 
pokazatelj zdravega staleža, in se na njej 
ohranjajo;

3) Populacije vseh rib in lupinarjev, ki se 
izkoriščajo v komercialne namene, so 
znotraj varnih bioloških meja.

c) človekova dejavnost ne sme (bistveno) 
vplivati na razdelitev in številčnost vrst, ki 
niso neposredno izkoriščane;

4) Evtrofikacija, ki jo povzroči človek, in 
zlasti njeni škodljivi učinki so minimalni.

d) negativne posledice ribolova za morsko 
okolje so se zmanjšale, vključno s 
posledicami za morsko dno ter 
nenamernim prilovom drugih vrst in 
mladih rib;

5) Vrste in habitati kažejo porazdelitev, 
številčnost in kakovost v skladu s 
prevladujočimi fiziografskimi, 

e) raven naseljenosti z malimi ribami za 
„krmo“ na nižji ravni prehranjevalne 
verige je trajnostna, zlasti ob upoštevanju 
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geografskimi in podnebnimi pogoji. 
Biotska raznovrstnost se ohranja.

njihovega pomena za plenilce, ki so od 
njih odvisni, vključno z ribami, ki imajo 
tržno vrednost, ter za trajnostno ohranitev 
ekosistemov in temeljnih virov;

6) Neoporečnost morskega dna je na 
takšni ravni, da so zaščitene funkcije 
ekosistemov.

f) koncentracije ekotoksičnih snovi 
človeškega izvora, vključno z umetnimi 
snovmi in kemikalijami, ki prekinejo 
delovanje hormonov, so skoraj nične in ne 
morejo neposredno ali posredno škoditi 
okolju ali človekovemu zdravju;

7) Trajna sprememba hidrografskih 
pogojev ne škoduje morskim ekosistemom.

g) ) koncentracije naravno prisotnih 
ekotoksičnih snovi so blizu ravnem 
naravne vsebnosti v ekosistemih;

8) Koncentracije onesnaževal so na 
ravneh, ki ne povzročajo onesnaženosti.

h) vpliv organskih onesnaževal in gnojil iz 
obalnih ali kopenskih virov, iz ribogojstva 
ali odpadnih voda iz kanalizacij in drugih 
odtokov je pod ravnijo, pri kateri bi lahko 
vplival na okolje, človekovo zdravje ali 
zakonito uporabo morja in obale;

9) Onesnaževala v ribah in drugi morski 
hrani, namenjeni za prehrano ljudi, ne 
presegajo ravni, ki jih določa zakonodaja 
Skupnosti ali drugi ustrezni standardi.

i) evtrofikacija, ki jo povzročajo na primer 
emisije hranil, kot sta fosfor in dušik, je 
zmanjšana na raven, na kateri ne 
povzroča več škodljivih učinkov, kot so 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti, 
degradacija ekosistemov, škodljivo 
cvetenje alg in pomanjkanje kisika na dnu 
morij;

10) Lastnosti in količine morskih 
odpadkov ne škodujejo morskemu okolju.

j) učinki na morske in obalne ekosisteme, 
vključno s habitati in vrstami, ki so 
rezultat proučevanja ali izkoriščanja 
morskega dna, podtalja ali malo gibljivih 
vrst, so se zmanjšali in ne vplivajo 
negativno na strukturno ter ekološko 
celovitost bentoških in njim podobnih 
ekosistemov;

11) Uvedba energije, vključno s 
podvodnim hrupom, ne škoduje 
morskemu okolju.

k) količina odpadkov v morskem in 
obalnem okolju se je zmanjšala na raven, 
ki ne ogroža morskih vrst in habitatov, 
človekovega zdravja ter varnosti in 
gospodarstva obalnih skupnosti;

Države članice za določitev značilnosti 
dobrega okoljskega stanja v morski regiji 
ali podregiji, kakor je predvideno v 
členu 9(1), preučijo vsakega od 
generičnih kakovostnih deskriptorjev, 

l) regulirani obratovalni izpusti s ploščadi 
in cevovodov ter uporaba blata in 
odpadkov, ki nastanejo pri vrtanju, niso 
veliko tveganje za morsko okolje, 
naključni izpusti iz naftnih in plinskih 
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navedenih v tej prilogi, da bi opredelile 
tiste deskriptorje, ki se uporabijo za 
določitev dobrega okoljskega stanja 
morske regije ali podregije. Ko država 
članica meni, da ni primerno uporabiti 
enega ali več teh deskriptorjev, predloži 
Komisiji utemeljitev v okviru obvestila v 
skladu s členom 9(2) te direktive.

obratov na morju pa so bili zmanjšani na 
najnižjo mogočo raven;

m) vsi obratovalni izpusti in izpusti s 
plovil upoštevajo mednarodno pravo, 
konvencije o regionalnih morjih ali 
zakonodajo Skupnosti in upoštevajo 
določbe, ki urejajo te izpuste, tveganje za 
nesreče pa se je zmanjšalo na najnižjo 
mogočo raven;
n) prenehali so se redni izpusti nafte z 
naftnih ploščadi in iz naftovodov ter 
uporaba škodljivega blata iz vrtin, 
naključni izpusti teh snovi pa so se 
zmanjšali na najnižjo mogočo raven;
o) škodljivi obratovalni izpusti in izpusti iz 
ladijskih prevozov so odpravljeni, tveganje 
za nesreče, pri katerih bi lahko prišlo do 
škodljivih izpustov, pa se je zmanjšalo na 
najnižjo mogočo raven;
p) prepovedano je namerno vnašanje 
neavtohtonih vrst v morsko in obalno 
okolje, naključno vnašanje se je 
zmanjšalo na najnižjo mogočo raven in 
odstranjene so bile odpadne vode pa so 
bile kot mogoč vir vnosa. Prepovedana je 
uporaba novih vrst (vključno z 
neavtohtonimi in gensko spremenjenimi 
vrstami) v ribogojstvu brez predhodne 
presoje vpliva mogočih posledic;
q) posledice človekovih gradenj za morske 
in obalne vrste in habitate so se zmanjšale 
na najnižjo mogočo raven in ne vplivajo 
negativno na strukturno in ekološko 
celovitost bentoških in njim podobnih 
ekosistemov, niti na zmožnost morskih in 
obalnih vrst in habitatov, da prilagodijo 
svoj bivanjski prostor podnebnim 
spremembam;
r) obremenitev s hrupom, ki je na primer 
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posledica ladijskega prevoza in podvodne 
akustične opreme, se je zmanjšala na 
najnižjo mogočo raven, da se preprečijo 
škodljivi vplivi na morsko življenje, 
človekovo zdravje ali zakonito uporabo 
morja in obale;
s) načrtno/namerno izpuščanje tekočin ali 
plinov v vodni steber ter odlaganje trdnih 
snovi v vodni steber je prepovedano, razen 
če se izda dovoljenje na podlagi 
mednarodnega prava in izvede predhodna 
presoja vpliva na okolje v skladu z 
Direktivo Sveta 85/337/EGS z dne 
27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje* 
ter ustreznimi mednarodnimi 
konvencijami;
t) načrtno/namerno izpuščanje tekočin ali 
plinov na morsko dno/podtalje ter 
odlaganje trdnih snovi na morsko 
dno/podtalje je prepovedano, razen če se 
izda dovoljenje na podlagi mednarodnega 
prava in izvede predhodna presoja vpliva 
na okolje v skladu z Direktivo 
Sveta 85/337/EGS ter ustreznimi 
mednarodnimi konvencijami;
u) v vsaki regiji delež morskih območij, 
zaščitenih pred mogočimi škodljivimi 
človekovimi dejavnostmi, in tudi 
raznovrstnost ekosistemov, ki so prisotni 
na teh območjih, zadošča za učinkovit 
prispevek k regionalni in globalni mreži 
zaščitenih morskih območij.
_____________
* UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, 
nazadnje spremenjena z 
Direktivo 2003/35/ES.

(Na prvi obravnavi EP predlogi sprememb 80, 81, 82, 91, 92.)


