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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
2008/56/WE 

z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii 

morskiej) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Przedmiot 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy, w których państwa człon
kowskie podejmują niezbędne środki na rzecz osiągnięcia lub utrzy
mania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej 
do 2020 r. 

2. W tym celu opracowuje się i wdraża strategie morskie, aby: 

a) chronić i zachować środowisko morskie, zapobiegać jego degradacji 
lub gdy jest to wykonalne odtwarzać ekosystemy morskie na obsza
rach, gdzie uległy one niekorzystnemu oddziaływaniu; 

b) zapobiegać i stopniowo eliminować zanieczyszczenie środowiska 
morskiego, o czym mowa w art. 3 ust. 8, aby wykluczyć znaczny 
wpływ na biologiczną różnorodność morską, ekosystemy morskie, 
zdrowie ludzkie i zgodne z prawem formy korzystania z morza, 
albo też znaczne dla nich zagrożenie. 

3. W strategiach morskich stosuje się podejście do zarządzania dzia 
łalnością człowieka oparte na ekosystemie, gwarantujące, że zbiorowy 
nacisk wywierany przez tego typu działalność utrzymywany jest na 
poziomie umożliwiającym osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
środowiska i że możliwości ekosystemów morskich reagowania na 
zmiany wywołane przez człowieka nie są zagrożone, umożliwiając 
jednocześnie trwałe użytkowanie zasobów i usług morskich przez 
obecne i przyszłe pokolenia. 

4. Niniejsza dyrektywa przyczynia się do spójności pomiędzy kierun
kami polityk, umowami i środkami legislacyjnymi oddziałującymi na 
środowisko morskie oraz przyczynia się do zapewnienia włączania do 
nich kwestii dotyczących środowiska. 

Artykuł 2 

Zakres stosowania 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wód 
morskich zdefiniowanych w art. 3 pkt 1, a także uwzględnia skutki 
o charakterze transgranicznym dla jakości środowiska morskiego państw 
trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego. 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których 
wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Państwa 
członkowskie dążą jednak do zagwarantowania, że takie działania są 
przeprowadzane w sposób, który – w stopniu, w jakim jest to rozsądne 
i wykonalne – jest zgodny z celami niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 3 

Definicje 

Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

1) „wody morskie” oznaczają: 

a) wody, dno morskie i skałę macierzystą znajdujące się od strony 
morza od linii podstawowej, od której mierzony jest zasięg 
morza terytorialnego aż do najdalej położonego obszaru wód 
terytorialnych i rozciągające się aż do najdalej położonego 
obszaru, na którym państwo członkowskie ma lub wykonuje 
prawa jurysdykcyjne, zgodnie z Konwencją ONZ o prawie 
morza (UNCLOS), z wyjątkiem wód przylegających do krajów 
i terytoriów, o których mowa w załączniku II do Traktatu, 
i francuskich departamentów zamorskich; oraz 

b) wody przybrzeżne określone w dyrektywie 2000/60/WE, ich 
dno morskie i podłoże, o ile szczególne aspekty stanu ekolo
gicznego środowiska morskiego nie były już przedmiotem 
wspomnianej dyrektywy lub innych przepisów prawa wspól
notowego; 

2) „region morski” oznacza obszar morski określony w art. 4. Regiony 
morskie oraz ich podregiony wyznaczono w celu ułatwienia wdro 
żenia niniejszej dyrektywy; zostały one ustalone na podstawie 
kryteriów hydrologicznych, oceanograficznych i biogeograficznych; 

3) „strategia morska” oznacza strategię, która ma być opracowana 
i wdrażana w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu 
morskiego zgodnie z art. 5; 

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

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

a) struktura, funkcje i procesy składające się na ekosystemy 
morskie, a także powiązane czynniki fizjograficzne, geogra
ficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają ekosystemom 
normalne funkcjonowanie i zachowanie odporności na zmiany 
środowiskowe wywołane przez człowieka. Chroni się gatunki 
i siedliska morskie, zapobiega spadkowi naturalnej różnorod
ności biologicznej będącemu skutkiem działalności człowieka, 
a równowaga funkcjonowania różnorodnych składników biolo
gicznych jest zachowana; 
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b) właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosys
temów, w tym właściwości będące skutkiem działalności czło
wieka na danym obszarze, umożliwiają normalne funkcjono
wanie ekosystemów, jak opisano powyżej. Substancje i energia, 
w tym hałas, wprowadzane do środowiska morskiego przez 
człowieka, nie powodują efektów zanieczyszczenia; 

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

6) „kryteria” oznaczają charakterystyczne cechy techniczne ściśle 
powiązane ze wskaźnikami jakości; 

7) „cel środowiskowy” oznacza jakościowe lub ilościowe określenie 
pożądanego stanu różnych składników wód morskich oraz naci
sków i oddziaływania na nie w odniesieniu do każdego regionu 
lub podregionu morskiego. Cele środowiskowe są ustalane zgodnie 
z art. 10; 

8) „zanieczyszczenie” oznacza spowodowane przez działalność czło
wieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska 
morskiego substancji lub energii, w tym również podmorski hałas 
będący wynikiem działalności człowieka, które powoduje lub może 
powodować negatywne skutki, takie jak szkody w żywych zaso
bach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biolo
gicznej, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, utrudnienia w działal
ności morskiej, w tym dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz 
w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, jak 
również pogorszenie jakości użytkowanej wody morskiej i zmniej
szenie walorów estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie 
możliwości zrównoważonego użytkowania zasobów i usług 
morskich; 

9) „współpraca regionalna” oznacza współpracę i koordynację działal
ności państw członkowskich oraz, w miarę możliwości, państw 
trzecich graniczących z tym samym regionem lub podregionem 
morskim w celu rozwoju i wdrożenia strategii morskich; 

10) „regionalna konwencja morska” oznacza wszelkie konwencje 
międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami 
decyzyjnymi ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego 
regionów morskich, o których mowa w art. 4, takie jak Konwencja 
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 
Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschod
niego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie 
przybrzeżnym Morza Śródziemnego. 

Artykuł 4 

Regiony i podregiony morskie 

1. Wypełniając zobowiązania nałożone przez niniejszą dyrektywę, 
państwa członkowskie uwzględniają należycie fakt, że wody morskie 
podlegające ich suwerenności lub jurysdykcji stanowią integralną 
część następujących regionów morskich: 
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a) Morze Bałtyckie; 

b) północno-wschodni Ocean Atlantycki; 

c) Morze Śródziemne; 

d) Morze Czarne. 

2. W celu uwzględnienia specyficznych uwarunkowań danego 
obszaru państwa członkowskie mogą wdrożyć niniejszą dyrektywę, 
stosując na odpowiednim poziomie dalszy podział wód morskich, 
o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że podział ten zostanie 
dokonany w sposób zgodny z podziałem na następujące podregiony 
morskie: 

a) na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim: 

(i) Morze Północne, łącznie z cieśniną Kattegat i kanałem La 
Manche; 

(ii) Morze Celtyckie; 

(iii) Zatoka Biskajska oraz wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego; 

(iv) na Oceanie Atlantyckim, makaronezyjski region biogeogra
ficzny, obejmujący wody wokół Azorów, Madery oraz Wysp 
Kanaryjskich; 

b) na Morzu Śródziemnym: 

(i) zachodnie Morze Śródziemne; 

(ii) Morze Adriatyckie; 

(iii) Morze Jońskie i środkowa część Morza Śródziemnego; 

(iv) Morze Egejskie-Lewantyńskie. 

Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich dokonanych 
podziałach w terminie określonym w art. 26 ust. 1 akapit pierwszy, 
przy czym mogą dokonywać zmian tych podziałów po zakończeniu 
oceny wstępnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) ppkt (i). 

Artykuł 5 

Strategie morskie 

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

2. Państwa członkowskie wchodzące w skład tego samego regionu 
lub podregionu morskiego prowadzą współpracę służącą zagwaranto
waniu spójności i koordynacji – w obrębie każdego regionu lub 
podregionu morskiego – środków wymaganych do osiągnięcia celów 
niniejszej dyrektywy, w szczególności poszczególnych elementów stra
tegii morskich, o których mowa w lit. a) i b), na terenie danego regionu 
lub podregionu morskiego zgodnie z następującym planem działania, 
w ramach którego zainteresowane państwa członkowskie starają się 
realizować wspólne podejście: 
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a) przygotowanie: 

(i) dokonanie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., wstępnej oceny 
obecnego stanu środowiska danych wód oraz oddziaływania na 
nie wynikającego z działalności człowieka, zgodnie z art. 8; 

(ii) ustalenie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., dobrego stanu 
środowiska dla danych wód, zgodnie z art. 9 ust. 1; 

(iii) określenie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., szeregu celów 
środowiskowych i związanych z nimi wskaźników, zgodnie 
z art. 10 ust. 1; 

(iv) opracowanie i wdrożenie, w terminie do dnia 15 lipca 2014 r., 
chyba że określono inaczej w odpowiednich przepisach wspól
notowych, programu monitorowania dla bieżącej oceny oraz 
regularnego uaktualniania celów, zgodnie z art. 11 ust. 1; 

b) program środków: 

(i) opracowanie, najpóźniej do 2015 r., programu środków mają
cych na celu osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu środo
wiska, zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3; 

(ii) wejście w życie programu, o którym mowa w ppkt (i), najpóź
niej do 2016 r., zgodnie z art. 13 ust. 10. 

3. Państwa członkowskie posiadające granice w tym samym regionie 
lub podregionie morskim objętym niniejszą dyrektywą, gdzie stan 
morza jest na tyle krytyczny, że konieczne jest natychmiastowe działa
nie, powinny sporządzić plan działania zgodnie z ust. 1, zakładający 
wcześniejsze wejście w życie programów środków oraz ewentualnych 
bardziej rygorystycznych środków ochronnych, pod warunkiem że nie 
uniemożliwia to osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicz
nego w innym regionie lub podregionie morskim. W takich przypad
kach: 

a) właściwe państwa członkowskie informują Komisję o swoim zmie
nionym harmonogramie i postępują zgodnie z nim; 

b) Komisję wzywa się do rozważenia zaoferowania działań wspierają
cych państwa członkowskie w zwiększonych staraniach na rzecz 
polepszenia środowiska morskiego przez uczynienie danego regionu 
projektem pilotażowym. 

Artykuł 6 

Współpraca regionalna 

1. W celu osiągnięcia koordynacji, o której mowa w art. 5 ust. 2, 
w miarę możliwości i w razie potrzeby, państwa członkowskie wyko
rzystują istniejące regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obej
mujące dany region lub podregion morski, w tym struktury stworzone 
na mocy regionalnych konwencji morskich. 

2. W celu ustanowienia i wykonania strategii morskich w obrębie 
każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań przy wykorzystaniu odpowiednich forów 
międzynarodowych, w tym mechanizmów i struktur przewidzianych 
w regionalnych konwencjach morskich, aby skoordynować swoje dzia 
łania z działaniami państw trzecich, posiadających w tym samym 
regionie lub podregionie morskim wody podlegające ich suwerenności 
lub jurysdykcji. 
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W tym kontekście państwa członkowskie opierają się w możliwie 
największym stopniu na odpowiednich istniejących programach i działa
niach w ramach struktur powstałych na mocy umów międzynarodo
wych, takich jak regionalne konwencje morskie. 

Koordynacja i współpraca są rozszerzane, w odpowiednich przypad
kach, na wszystkie państwa członkowskie na obszarze zlewni każdego 
regionu lub podregionu morskiego, w tym na państwa śródlądowe, 
w celu umożliwienia państwom członkowskim w tym regionie lub 
podregionie morskim wypełnienia ich zobowiązań nałożonych na 
mocy niniejszej dyrektywy, przy wykorzystaniu istniejących struktur 
współpracy opisanych w niniejszej dyrektywie lub dyrektywie 
2000/60/WE. 

Artykuł 7 

Właściwe organy 

1. W terminie do dnia 15 lipca 2010 r. państwa członkowskie 
wyznaczają dla każdego danego regionu lub podregionu morskiego 
organ lub organy właściwe w sprawach dotyczących wdrożenia niniej
szej dyrektywy w odniesieniu do wód morskich podlegających danemu 
państwu. 

W terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. państwa członkowskie przeka
zują Komisji wykaz wyznaczonych właściwych organów wraz z infor
macjami wymienionymi w załączniku II. 

Jednocześnie państwa członkowskie wysyłają Komisji wykaz swoich 
właściwych organów przy tych organach międzynarodowych, w których 
pracach uczestniczą i które są właściwe dla wdrażania niniejszej dyrek
tywy. 

Państwa członkowskie położone na obszarze zlewni każdego regionu 
lub podregionu morskiego wyznaczają również właściwy organ lub 
organy do celów współpracy i koordynacji, o których mowa w art. 6. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmia
nach dotyczących informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu 
sześciu miesięcy od daty wprowadzenia w życie takiej zmiany. 

ROZDZIAŁ II 

STRATEGIE MORSKIE: PRZYGOTOWANIA 

Artykuł 8 

Ocena 

1. W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego 
państwa członkowskie sporządzają wstępną ocenę swoich wód 
morskich, która uwzględnia istniejące dane, jeśli są one dostępne, 
oraz zawiera następujące elementy: 

a) analizę podstawowych cech i właściwości oraz obecnego stanu 
środowiska tych wód na podstawie przykładowego wykazu 
elementów określonego w tabeli 1 w załączniku III, uwzględniającą 
właściwości fizyko-chemiczne, typy siedlisk, składniki biologiczne 
oraz hydromorfologię; 

b) analizę dominujących presji i oddziaływań, łącznie z działalnością 
człowieka, wywieranych na stan środowiska tych wód, która: 
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(i) opiera się na przykładowym wykazie elementów umieszczonych 
w tabeli 2 w załączniku III oraz uwzględnia jakościowe 
i ilościowe aspekty różnych presji oraz dające się wyróżnić 
tendencje; 

(ii) obejmuje skutki kumulacyjne i synergiczne; oraz 

(iii) uwzględnia odpowiednie oceny przeprowadzone na mocy 
obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego; 

c) ekonomiczną i społeczną analizę użytkowania tych wód oraz analizę 
kosztów degradacji środowiska morskiego. 

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, uwzględniają elementy doty
czące wód przybrzeżnych, przejściowych i terytorialnych objętych 
stosownymi przepisami obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego, 
a zwłaszcza dyrektywy 2000/60/WE. W analizach tych uwzględnia się 
również lub stosuje jako podstawę inne stosowne oceny, takie jak prze
prowadzone wspólnie w ramach regionalnych konwencji morskich, tak 
aby możliwe było dokonanie kompleksowej oceny stanu środowiska 
morskiego. 

3. Dla każdego regionu morskiego państwa członkowskie, przygoto
wując ocenę, o której mowa w ust. 1, podejmują starania w drodze 
koordynacji ustanowionej na mocy art. 5 i 6 w celu zapewnienia: 

a) zgodności metodologii oceny w całym regionie lub podregionie 
morskim; 

b) uwzględniania oddziaływania i właściwości o charakterze transgra
nicznym. 

Artykuł 9 

Określenie dobrego stanu środowiska 

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

Państwa członkowskie uwzględniają przykładowy wykaz elementów 
zawarty w tabeli 1 w załączniku III, a w szczególności właściwości 
fizyko-chemiczne, typy siedlisk, właściwości biologiczne oraz hydro
morfologię. 

Państwa członkowskie uwzględniają również naciski lub wpływ działań 
człowieka w każdym regionie lub podregionie morskim, mając na 
uwadze przykładowe wykazy elementów określone w tabeli 2 w załącz
niku III. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ocenie dokonanej 
zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz o ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu w ciągu trzech miesięcy od dokonania tych ustaleń. 

3. Kryteria i standardy metodologiczne, które mają być zastosowane 
przez państwa członkowskie i które mają służyć zmianie innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są określane na 
podstawie załączników I i III, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, w terminie do dnia 15 lipca 
2010 r., w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, 
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w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach 
i podregionach morskich. Przed zaproponowaniem takich kryteriów i stan
dardów Komisja konsultuje się z wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
w tym z regionalnymi konwencjami morskimi. 

Artykuł 10 

Określenie celów środowiskowych 

1. Na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 
ust. 1 państwa członkowskie określają w odniesieniu do każdego 
regionu lub podregionu morskiego kompleksowy zestaw celów środowi
skowych i związanych z nimi wskaźników odnoszący się do ich wód 
morskich w celu ukierunkowania działań na rzecz osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska w środowisku morskim, biorąc pod uwagę przykła
dowe wykazy presji i oddziaływania określonych w tabeli 2 w załącz
niku III oraz właściwości określonych w załączniku IV. 

Przy opracowywaniu tych celów i wskaźników państwa członkowskie 
uwzględniają ciągłe stosowanie odpowiednich, istniejących celów 
środowiskowych określonych dla tych samych wód na poziomie krajo
wym, wspólnotowym lub międzynarodowym, zapewniając wzajemną 
zgodność tych celów oraz uwzględnianie odnośnych skutków i cech 
o charakterze transgranicznym w możliwie najszerszym zakresie. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o celach środowi
skowych w ciągu trzech miesięcy od ich określenia. 

Artykuł 11 

Programy monitorowania 

1. Na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 
ust. 1 państwa członkowskie określają i realizują skoordynowane 
programy monitorowania służące prowadzeniu bieżącej oceny stanu 
środowiska ich wód morskich na podstawie przykładowego wykazu 
zawartego w załączniku III i wykazu zawartego w załączniku V oraz 
w odniesieniu do celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 10. 

Programy monitorowania są spójne w obrębie regionów lub 
podregionów morskich i opierają się na stosownych przepisach prawa 
wspólnotowego dotyczących oceny i monitorowania, w tym dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy ptasiej, lub umów międzynarodowych oraz są 
zgodne z tymi przepisami. 

2. Państwa członkowskie wchodzące w skład jednego regionu lub 
podregionu morskiego sporządzają programy monitorowania zgodnie 
z ust. 1 oraz, mając na uwadze spójność i koordynację, dążą do zapew
nienia: 

a) zgodności metod monitorowania w całym regionie lub podregionie 
morskim w celu ułatwienia porównywania wyników monitorowania; 

b) uwzględniania istotnego oddziaływania i właściwości o charakterze 
transgranicznym. 

3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o programach 
monitorowania w ciągu trzech miesięcy od ich określenia. 
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4. Specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, które 
uwzględniają istniejące zobowiązania i umożliwiają porównywanie 
wyników monitorowania i oceny oraz które służą zmianie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy przez jej uzupełnienie, są przyj
mowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 25 ust. 3. 

Artykuł 12 

Powiadomienia i ocena Komisji 

Na podstawie wszystkich powiadomień otrzymanych zgodnie z art. 9 
ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 3 w odniesieniu do każdego regionu 
lub podregionu morskiego Komisja dokonuje oceny, czy w przypadku 
każdego państwa członkowskiego elementy zawarte w powiadomieniu 
tworzą odpowiednie ramy spełniające wymogi niniejszej dyrektywy, 
a także może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o dostar
czenie wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji, które są 
dostępne. 

Sporządzając oceny, Komisja uwzględnia spójność ram w obrębie 
różnych regionów i podregionów morskich oraz w całej Wspólnocie. 

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wszystkich tych powiadomień 
Komisja informuje zainteresowane państwa członkowskie, czy uważa, 
że elementy zawarte w powiadomieniu są zgodne z niniejszą dyrektywą, 
oraz udziela wskazówek dotyczących wszelkich modyfikacji, które 
uważa za niezbędne. 

ROZDZIAŁ III 

STRATEGIE MORSKIE: PROGRAMY ŚRODKÓW 

Artykuł 13 

Programy środków 

1. W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego 
państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby 
osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, 
jak określono w art. 9 ust. 1. 

Środki te są opracowywane na podstawie oceny wstępnej przeprowa
dzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów środowisko
wych określonych zgodnie z art. 10 ust. 1, jak również przy uwzględnieniu 
rodzajów środków wymienionych w załączniku VI. 

2. Państwa członkowskie włączają środki opracowane zgodnie z ust. 
1 do programu środków, biorąc pod uwagę właściwe środki wymagane 
na mocy prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dyrek- 
tywy 2000/60/WE, dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych ( 1 ) i dyrektywy 
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2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach ( 1 ), a także przy
jętych w przyszłości przepisów w sprawie norm jakości środowiska 
w dziedzinie polityki wodnej lub umów międzynarodowych. 

3. Przy opracowywaniu programu środków na mocy ust. 2 państwa 
członkowskie w należyty sposób uwzględniają zasadę zrównoważonego 
rozwoju, a w szczególności społeczny i gospodarczy wpływ planowa
nych środków. W celu wsparcia właściwego organu lub organów, 
o których mowa w art. 7, w realizacji ich celów w sposób zintegrowany 
państwa członkowskie mogą określić bądź ustanowić ramy administra
cyjne w celu korzystania z takiego współdziałania. 

Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek nowego środka państwa człon
kowskie dopilnowują, by były one opłacalne i technicznie wykonalne, 
oraz przeprowadzają oceny oddziaływania, w tym analizy kosztów 
i korzyści. 

4. Programy środków ustanowione na mocy niniejszego artykułu 
zawierają środki ochrony przestrzennej, przyczyniające się do powsta
wania spójnych i reprezentatywnych sieci chronionych obszarów 
morskich, odpowiednio obejmujące różnorodność tworzonych przez 
nie ekosystemów, takich jak specjalne obszary ochrony zgodnie z dyrek
tywą siedliskową, obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą 
ptasią oraz chronione obszary morskie zgodnie z ustaleniami Wspólnoty 
i zainteresowanych państw członkowskich w ramach umów międzyna
rodowych lub regionalnych, których są stronami. 

5. Jeżeli państwa członkowskie uważają, że zarządzanie działalnością 
człowieka na poziomie wspólnotowym lub międzynarodowym może 
mieć znaczny wpływ na środowisko morskie, zwłaszcza na obszarach, 
o których mowa w ust. 4, indywidualnie lub wspólnie zwracają się do 
właściwego organu lub odpowiedniej organizacji międzynarodowej 
w celu rozpatrzenia i ewentualnego podjęcia środków, które mogą 
być niezbędne do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, tak aby 
zapewnić integralność, strukturę i funkcjonowanie ekosystemów, które 
mają być utrzymane lub w razie potrzeby odtworzone. 

6. Najpóźniej do 2013 r. państwa członkowskie udostępniają opinii 
publicznej w odniesieniu do każdego regionu i podregionu morskiego 
istotne informacje dotyczące obszarów, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Państwa członkowskie wskazują w swoich programach sposób 
wdrażania środków oraz określają, w jaki sposób przyczynią się one 
do osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych zgodnie z art. 10 
ust. 1. 

8. Państwa członkowskie rozważają wpływ realizowanych przez 
siebie programów środków na wody pozostające poza obszarem ich 
wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń dla tych wód i w miarę 
możliwości uzyskania pozytywnego wpływu. 

9. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i wszystkie inne 
zainteresowane państwa członkowskie o swoich programach środków 
w ciągu trzech miesięcy od ich ustanowienia. 

10. Z zastrzeżeniem art. 16 państwa członkowskie zapewniają wdro 
żenie programów w ciągu jednego roku od ich ustanowienia. 
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Artykuł 14 

Wyjątki 

1. Państwo członkowskie może określić przykłady obszarów na 
terenie swoich wód morskich, gdzie z jakiegokolwiek powodu wymie
nionego w lit. a)–d) cele środowiskowe lub dobry stan ekologiczny 
środowiska nie mogą zostać osiągnięte we wszystkich aspektach przy 
zastosowaniu środków przyjętych przez to państwo członkowskie lub 
z powodów, o których mowa w lit. e), nie mogą zostać osiągnięte 
w określonym przedziale czasowym: 

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

b) przyczyny naturalne; 

c) siła wyższa; 

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

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

Dane państwo członkowskie wyraźnie wskazuje takie przypadki 
w swoim programie środków i przekazuje Komisji uzasadnienie swojej 
opinii. Przy określaniu przykładów takich obszarów państwa członkow
skie uwzględniają konsekwencje dla państw członkowskich w danym 
regionie lub podregionie morskim. 

Dane państwo członkowskie podejmuje jednak właściwe środki ad hoc 
służące dalszemu dążeniu do osiągnięcia celów środowiskowych, aby 
zapobiec postępującemu pogarszaniu się stanu wód morskich 
z powodów określonych w lit. b), c) lub d), oraz służące złagodzeniu 
niekorzystnego oddziaływania na poziomie danego regionu lub 
podregionu morskiego lub w wodach morskich innych państw człon
kowskich. 

2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 lit. d) państwa członkowskie 
dbają o to, by modyfikacje i zmiany w sposób trwały nie wykluczały 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska na poziomie danego regionu lub 
podregionu morskiego lub w wodach morskich innych państw człon
kowskich ani nie zagrażały osiągnięciu takiego stanu. 

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

4. Państwa członkowskie opracowują i wdrażają wszystkie elementy 
strategii morskich, o których mowa w art. 5 ust. 2, lecz nie muszą przy 
tym podejmować szczególnych kroków, poza przypadkiem wstępnej 
oceny opisanej w art. 8, jeśli nie występuje znaczne zagrożenie dla 
środowiska morskiego, lub gdyby koszty były nieproporcjonalnie wyso
kie, biorąc pod uwagę zagrożenia dla środowiska morskiego i pod 
warunkiem że sytuacja nie ulega pogorszeniu. 

W przypadku gdy państwo członkowskie nie podejmuje żadnych 
kroków z któregokolwiek z wymienionych powodów, państwo to prze
kazuje Komisji konieczne uzasadnienie swojej decyzji, unikając sytua
cji, w której osiągnięcie dobrego stanu środowiska jest stale zagrożone. 
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Artykuł 15 

Zalecenie działania Wspólnoty 

1. W przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie występo
wania problemu, który oddziałuje na stan środowiska jego wód 
morskich i który nie może zostać rozwiązany za pomocą środków 
przyjętych na poziomie krajowym lub który jest powiązany z inną poli
tyką Wspólnoty lub umową międzynarodową, państwo to informuje 
o tym Komisję i przekazuje uzasadnienie będące podstawą jego opinii. 

Komisja reaguje w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy. 

2. Jeśli wymagane jest działanie instytucji Wspólnoty, państwa 
członkowskie zwracają się do Komisji i Rady z odpowiednimi zalece
niami co do środków dotyczących problemów, o których mowa w ust. 
1. O ile stosowne przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, Komisja 
reaguje na każde z takich zaleceń w terminie nieprzekraczającym 
sześciu miesięcy i, w stosownych przypadkach, w odpowiedni sposób 
je uwzględnia przy przedstawianiu związanych z nimi wniosków Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie. 

Artykuł 16 

Powiadomienia i ocena Komisji 

Na podstawie powiadomień o programach środków dokonywanych 
zgodnie z art. 13 ust. 9 Komisja dokonuje oceny, czy w przypadku 
każdego państwa członkowskiego programy zawarte w powiadomieniu 
stanowią właściwe ramy spełniające wymogi niniejszej dyrektywy, 
a także może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o dostar
czenie wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji, które są 
dostępne. 

Sporządzając oceny, Komisja uwzględnia spójność programów środków 
w obrębie różnych regionów i podregionów morskich oraz w całej 
Wspólnocie. 

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wszystkich tych powiadomień 
Komisja informuje zainteresowane państwa członkowskie, czy uważa, 
że programy środków zawarte w powiadomieniu są zgodne z niniejszą 
dyrektywą, oraz udziela wskazówek dotyczących wszelkich modyfika
cji, które uważa za niezbędne. 

ROZDZIAŁ IV 

AKTUALIZACJA, SPRAWOZDANIA I INFORMOWANIE SPOŁECZEŃ
STWA 

Artykuł 17 

Aktualizacja 

1. Państwa członkowskie zapewniają aktualizowanie strategii 
morskich dotyczących każdego danego regionu lub podregionu 
morskiego. 

2. Do celów ust. 1 państwa członkowskie dokonują w sposób skoor
dynowany, o czym mowa w art. 5, przeglądu następujących elementów 
swoich strategii morskich co sześć lat od momentu ich pierwotnego 
określenia: 

a) pierwotnej oceny i ustalenia dobrego stanu środowiska, przewidzia
nych odpowiednio w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1; 

b) celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 10 ust. 1; 
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c) programów monitorowania określonych zgodnie z art. 11 ust. 1; 

d) programów środków określonych zgodnie z art. 13 ust. 2. 

3. Szczegóły dotyczące aktualizacji przeprowadzonych w następstwie 
przeglądów przewidzianych w ust. 2 są przesyłane Komisji, regio
nalnym konwencjom morskim i pozostałym zainteresowanym państwom 
członkowskim w ciągu trzech miesięcy po ich opublikowaniu zgodnie 
z art. 19 ust. 2. 

4. Artykuły 12 i 16 stosuje się odpowiednio do przepisów niniej
szego artykułu. 

Artykuł 18 

Sprawozdania okresowe 

W ciągu trzech lat po opublikowaniu każdego programu środków lub 
jego aktualizacji zgodnie z art. 19 ust. 2 państwa członkowskie przed
stawiają Komisji krótkie sprawozdanie okresowe opisujące postępy we 
wdrażaniu tego programu. 

Artykuł 19 

Informowanie społeczeństwa i konsultacje 

1. Zgodnie z odpowiednim obowiązującym prawodawstwem Wspól
noty państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie zainteresowane 
strony odpowiednio wcześnie miały zapewnioną rzeczywistą możliwość 
uczestniczenia we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w tym w miarę 
możliwości istniejące organy lub struktury zarządzające, łącznie z regio
nalnymi konwencjami morskimi, naukowymi organami doradczymi oraz 
regionalnymi komitetami doradczymi. 

2. Państwa członkowskie publikują i publicznie udostępniają 
podsumowania następujących elementów strategii morskich lub dotyczą
cych ich uaktualnień, umożliwiając zgłaszanie do nich uwag: 

a) wstępna ocena i określenie dobrego stanu środowiska, przewidziane, 
odpowiednio, w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1; 

b) cele środowiskowe określone zgodnie z art. 10 ust. 1; 

c) programy monitorowania określone zgodnie z art. 11 ust. 1; 

d) programy środków określone zgodnie z art. 13 ust. 2. 

3. Odnośnie do dostępu do informacji na tematy związane ze środo
wiskiem zastosowanie ma dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska ( 1 ). 
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Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE państwa członkowskie zapewniają 
Komisji, do celów wykonywania przez nią zadań związanych z niniejszą 
dyrektywą, zwłaszcza przeglądu stanu środowiska morskiego we Wspól
nocie zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. b), dostęp do tych danych i informacji 
oraz prawo korzystania z danych i informacji uzyskanych w wyniku 
wstępnych ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 8 oraz programów 
monitorowania stworzonych zgodnie z art. 11. 

Nie później niż sześć miesięcy po udostępnieniu danych i informacji 
uzyskanych w wyniku wstępnych ocen przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8 oraz programów monitorowania stworzonych zgodnie z art. 
11 informacje te i dane udostępniane są również Europejskiej Agencji 
Środowiska do celów wykonywania przez nią swoich zadań. 

Artykuł 20 

Sprawozdania Komisji 

1. Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie z oceną procesu wdra 
żania niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat po otrzymaniu wszystkich 
programów środków, a najpóźniej do roku 2019. 

Komisja publikuje kolejne sprawozdania co sześć lat. Komisja przeka
zuje sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

2. Najpóźniej do dnia 15 lipca 2012 r. Komisja publikuje sprawo
zdanie, w którym określi wkład niniejszej dyrektywy w wykonywanie 
istniejących obowiązków, zobowiązań i inicjatyw państw członkowskich 
lub Wspólnoty na szczeblu wspólnotowym lub międzynarodowym 
w dziedzinie ochrony środowiska wód morskich. 

Sprawozdanie to jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

3. Sprawozdania przewidziane w ust. 1 obejmują: 

a) przegląd postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy; 

b) przegląd stanu środowiska morskiego we Wspólnocie, w koordynacji 
z Europejską Agencją Środowiska i odpowiednimi regionalnymi 
organizacjami morskimi i organizacjami rybołówstwa oraz konwen
cjami; 

c) analizę strategii morskich oraz propozycje ich udoskonalenia; 

d) streszczenie informacji otrzymanych od państw członkowskich 
zgodnie z art. 12 i 16 oraz przeprowadzonych przez Komisję 
zgodnie z art. 16 ocen informacji otrzymanych od państw członkow
skich zgodnie z art. 15; 

e) streszczenie uwag do każdego ze sprawozdań przedstawionych 
Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18; 

f) streszczenie uwag do komentarzy przedstawionych przez Parlament 
Europejski i Radę w sprawie poprzednich strategii morskich; 
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g) streszczenie sposobu, w jaki inne stosowne polityki Wspólnoty przy
czyniają się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 21 

Sprawozdanie w sprawie postępów w obszarach chronionych 

Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie do 
2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie do 2014 r. w sprawie 
postępów w ustanawianiu chronionych obszarów morskich, uwzględ
niając istniejące obowiązki wynikające z prawa wspólnotowego oraz 
międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty i państw członkowskich. 

Sprawozdanie to jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

Artykuł 22 

Finansowanie wspólnotowe 

1. Ze względu na z natury priorytetowy charakter ustanowienia stra
tegii morskich, wykonanie niniejszej dyrektywy jest wspomagane przez 
istniejące instrumenty finansowe Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i warunkami. 

2. Programy opracowywane przez państwa członkowskie są współ
finansowane przez UE zgodnie z istniejącymi instrumentami finanso
wymi. 

Artykuł 23 

Przegląd niniejszej dyrektywy 

Komisja dokona przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 
15 lipca 2023 r. i w razie konieczności zaproponuje wszelkie niezbędne 
zmiany. 

ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 24 

Dostosowania techniczne 

1. Zmiany załączników III, IV i V w związku z postępem naukowym 
i technicznym mogą zostać wprowadzone zgodnie z procedurą regula
cyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględ
nieniem okresów przeglądu i aktualizacji strategii morskich określonych 
w art. 17 ust. 2. 

2. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 25 ust. 2: 

a) można przyjąć standardy metodologiczne dotyczące stosowania 
załączników I, III, IV oraz V; 

b) można przyjąć formaty techniczne do celów przekazywania i prze
twarzania danych, w tym danych statystycznych i kartograficznych. 

▼B 

02008L0056 — PL — 07.06.2017 — 001.001 — 16



 

Artykuł 25 

Komitet regulacyjny 

1. Komisję wspomaga komitet. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się 
na trzy miesiące. 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a 
ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8. 

Artykuł 26 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy najpóźniej w terminie do dnia 15 lipca 2010 r.. Teksty 
tych przepisów przekazują niezwłocznie Komisji. 

Wspomniane przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie towarzyszy 
ich oficjalnej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych 
przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą 
dyrektywą. 

3. Państwa członkowskie nieposiadające wód morskich wprowadzają 
w życie wyłącznie te przepisy, które są konieczne do spełnienia 
wymogów określonych w art. 6 dotyczących współpracy regionalnej 
i art. 7 dotyczących właściwych organów. 

Jeżeli takie przepisy obowiązują już na mocy prawa krajowego, dane 
państwa członkowskie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Artykuł 27 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 28 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 
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ZAŁĄCZNIK I 

Wskaźniki jakości dotyczące określania dobrego stanu środowiska 

(o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 3 i art. 24) 

1. Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie siedlisk 
oraz rozmieszczenie i bogactwo gatunków odpowiadają dominującym 
warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym. 

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

3. Populacje wszystkich ryb i skorupiaków eksploatowanych w celach handlo
wych utrzymują się w bezpiecznych granicach biologicznych, wskazując 
rozmieszczenie ze względu na wiek i rozmiar populacji, świadczące 
o dobrym zdrowiu zasobów. 

4. Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, w stopniu w jakim 
są znane, występują w normalnych ilościach i zróżnicowaniu, na poziomie, 
który w dalszej perspektywie może zapewnić bogactwo gatunków i utrzy
manie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej. 

5. Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność czło
wieka, a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak ubytki różnorod
ności biologicznej, degradacja ekosystemu, szkodliwe zakwity glonów oraz 
niedobór tlenu w dolnych partiach wód. 

6. Integralność dna morskiego utrzymuje się na poziomie gwarantującym 
ochronę struktury i funkcji ekosystemów oraz brak niekorzystnego wpływu 
zwłaszcza na ekosystemy głębinowe. 

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

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

9. Poziom substancji zanieczyszczających w rybach i owocach morza przezna
czonych do spożycia przez ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych 
w prawodawstwie Wspólnoty ani innych odpowiednich norm. 

10. Właściwości ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie 
powodują szkód w środowisku przybrzeżnym i morskim. 

11. Wprowadzenie energii, w tym hałasu podwodnego, utrzymuje się na takim 
poziomie, że nie powoduje ono negatywnego wpływu na środowisko 
morskie. 

W celu określenia cech dobrego stanu środowiska w regionie lub podregionie 
morskim, o czym mowa w art. 9 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę 
wszystkie wskaźniki jakości wymienione w niniejszym załączniku po to, by 
zidentyfikować te wskaźniki, które mają być zastosowane do określenia dobrego 
stanu środowiska w tym regionie lub podregionie morskim. W przypadku gdy 
państwo członkowskie uważa, że zastosowanie jednego lub więcej spośród tych 
wskaźników nie jest odpowiednie, państwo to przekazuje Komisji uzasadnienie 
w ramach powiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 9 ust. 2. 
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ZAŁĄCZNIK II 

Właściwe organy 

(o których mowa w art. 7 ust. 1) 

1. Nazwa i adres właściwego organu lub organów – oficjalna nazwa i adres 
zgłoszonego właściwego organu lub właściwych organów. 

2. Status prawny właściwego organu lub właściwych organów – krótki opis 
statusu prawnego właściwego organu lub właściwych organów. 

3. Zakres odpowiedzialności – krótki opis obowiązków prawnych i administra
cyjnych właściwego organu lub organów i ich rola w odniesieniu do przed
miotowych wód morskich. 

4. Członkostwo – w przypadku gdy właściwy organ lub organy działają jako 
organy koordynujące w stosunku do innych właściwych organów, wymagany 
jest wykaz tych organów wraz ze streszczeniem relacji instytucjonalnych 
ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji. 

5. Koordynacja regionalna lub na szczeblu podregionu – wymagany jest opis 
mechanizmów ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji pomiędzy 
państwami członkowskimi, których wody morskie należą do tego samego 
regionu lub podregionu morskiego. 
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ZAŁĄCZNIK III 

Przykładowe wykazy elementów ekosystemów, presji antropogenicznych 
i działalności człowieka odnoszących się do wód morskich 

(o których mowa w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 
art. 24) 

Tabela 1 

Struktura, funkcje i procesy ekosystemów morskich 

mające szczególne znaczenie dla art. 8 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 i 11 

Temat Elementy ekosystemów Możliwe parametry i charakterystyki 
(uwaga 1) 

Odpowiednie wskaźniki 
jakości ustanowione 

w załączniku I (uwagi 2 
i 3) 

Gatunki Grupy gatunków (uwaga 4) 
ptaków, ssaków, gadów, ryb 
i głowonogów morskich 
danego regionu lub podregionu 
morskiego 

Przestrzenne i czasowe zróżnico
wanie dla gatunku lub populacji: 

— rozmieszczenie, liczebność lub 
biomasa 

— struktura pod względem wielko 
ści, wieku i płci 

— wskaźniki płodności, przeżycia 
i śmiertelności/obrażeń 

— zachowania, w tym przemiesz
czanie się i migracja 

— siedlisko gatunku (zakres, przy
datność) 

Skład gatunkowy grupy 

(1); (3) 

Siedliska Ogólne typy siedlisk słupa 
wody (pelagiczne) i dna 
morskiego (bentosowe) (uwaga 
5) lub inne typy siedlisk, 
z uwzględnieniem związanych 
z nimi biocenoz w całym 
regionie lub podregionie 
morskim 

Dla każdego typu siedliska: 
— rozmieszczenie siedliska i zasięg 

(w stosownych przypadkach 
objętość) 

— skład gatunkowy, liczebność lub 
biomasa (zmiany przestrzenne 
i czasowe) 

— struktura wielkościowa 
i wiekowa gatunku (w stosow
nych przypadkach) 

— charakterystyka fizyczna, hydro
logiczna i chemiczna 

Dodatkowo dla siedlisk pelagicz
nych: 
— stężenie chlorofilu a 

— częstotliwości i zasięg prze
strzenny zakwitu planktonu 

(1); (6) 

Ekosystemy, 
w tym łańcuchy 
pokarmowe 

Struktura, funkcje i procesy 
ekosystemów, obejmujące: 

— charakterystykę fizyczną 
i hydrologiczną 

— charakterystykę chemiczną 

— charakterystykę biolo
giczną 

— funkcje i procesy 

Przestrzenne i czasowe zmiany 
w zakresie: 

— temperatury i zlodzenia 
— hydrologii (układy falowania 

i prądów; wypływanie wód 
głębinowych, mieszanie, czas 
wymiany wody, dopływ wody 
słodkiej; poziom morza) 

— batymetrii 

(1); (4) 
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Temat Elementy ekosystemów Możliwe parametry i charakterystyki 
(uwaga 1) 

Odpowiednie wskaźniki 
jakości ustanowione 

w załączniku I (uwagi 2 
i 3) 

— zmętnienia (ładunki mułu/ 
osadów), przejrzystości, rozcho
dzenia się dźwięku 

— substratu i morfologii dna 
morskiego 

— zasolenia, substancji biogennych 
(N, P), węgla organicznego, 
gazów rozpuszczonych (pCO 2 , 
O 2 ) i poziomu pH 

— powiązań między siedliskami 
i gatunkami ptaków, ssaków, 
gadów, ryb i głowonogów 
morskich 

— struktury biocenoz pelagiczno- 
bentosowych 

— produktywności 

Uwagi dotyczące tabeli 1 

Uwaga 1: Podano przykładowy wykaz parametrów i charakterystyk właściwych 
dla gatunków, siedlisk i ekosystemów, odzwierciedlający parametry, 
na które wywierają presje podane w tabeli 2 niniejszego załącznika 
oraz mające znaczenie w odniesieniu do kryteriów określonych 
zgodnie z art. 9 ust. 3. Poszczególne parametry i charakterystyki 
stosowane do celów monitorowania i oceny należy określać zgodnie 
z wymogami wspomnianej dyrektywy, w tym z art. 8–11. 

Uwaga 2: Liczby w tej kolumnie odnoszą się do odpowiednich punktów 
w załączniku I. 

Uwaga 3: W tabeli 1 wymieniono jedynie te wskaźniki jakości 1, 3, 4 i 6 
odnoszące się do stanu, dla których określone zostały kryteria zgodnie 
z art. 9 ust. 3. Wszystkie pozostałe wskaźniki jakości odnoszące się 
do presji wymienione w załączniku I mogą się odnosić do każdego 
tematu. 

Uwaga 4: Przedmiotowe grupy gatunków zostały dookreślone w części II 
załącznika do decyzji Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. 
ustanawiającej kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego 
stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i ujednolicone 
metody monitorowania i oceny, oraz uchylającej decyzję 
2010/477/UE (zob. s. 43 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

Uwaga 5: Przedmiotowe ogólne typy siedlisk zostały dookreślone w części II 
załącznika do decyzji (UE) 2017/848. 
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Tabela 2 

Presje antropogeniczne, sposoby użytkowania i działalność człowieka w środowisku morskim lub mające wpływ 
na środowisko morskie 

2a. Presje antropogeniczne na środowisko morskie 
mające szczególne znaczenie dla art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 9, 10 i 11 

Temat Presja (uwaga 1) Potencjalne parametry 

Odpowiednie wskaźniki 
jakości ustanowione 

w załączniku I (uwagi 2 
i 3) 

Biologiczne Wprowadzanie lub rozprzest
rzenianie się gatunków obcych 

Intensywność, przestrzenne i czasowe 
zróżnicowanie presji w środowisku 
morskim oraz, w stosownych przy
padkach, u źródła 

Na potrzeby oceny oddziaływań 
presji na środowisko należy wybrać 
odpowiednie elementy ekosystemu 
i parametry z tabeli 1 

(2) 

Wprowadzanie drobnoustrojów 
chorobotwórczych 

Wprowadzanie gatunków 
zmodyfikowanych genetycznie 
i przemieszczanie gatunków 
rodzimych 

Utrata lub zmiana naturalnych 
biocenoz spowodowana 
hodowlą gatunków zwierząt 
lub uprawą gatunków roślin 

Niepokojenie gatunków (np. 
w miejscach lęgu, odpoczynku 
lub żerowania) spowodowane 
obecnością człowieka 

Eksploatacja lub śmiertelność/ 
szkody w obrębie dzikich 
gatunków (w ramach połowów 
komercyjnych i rekreacyjnych 
oraz innych działań) 

(3) 

Fizyczne Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego (tymczasowe lub 
odwracalne) 

(6); (7) 

Straty fizyczne (spowodowane 
trwałymi zmianami podłoża 
dna morskiego lub morfologii 
oraz eksploatacją substratu 
dna morskiego) 

Zmiany warunków hydrolo
gicznych 

Substancje, odpady 
i energia 

Wprowadzanie substancji 
biogennych – źródła rozpro
szone, źródła punktowe, depo
zycja atmosferyczna 

(5) 

Wprowadzanie materii orga
nicznej – źródła rozproszone 
i źródła punktowe 

Wprowadzanie innych 
substancji (np. substancji 
syntetycznych, substancji 
niesyntetycznych, radionukli
dów) – źródła rozproszone, 
źródła punktowe, depozycja 
atmosferyczna, poważne 
zdarzenia 

(8); (9) 
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Temat Presja (uwaga 1) Potencjalne parametry 

Odpowiednie wskaźniki 
jakości ustanowione 

w załączniku I (uwagi 2 
i 3) 

Wprowadzanie odpadów 
(odpady stałe, w tym mikro
odpady) 

(10) 

Wprowadzanie hałasu związa
nego z działalnością człowieka 
(impulsowego, ciągłego) 

(11) 

Wprowadzanie innych 
rodzajów energii (np. pola 
elektromagnetycznego, światła 
i ciepła) 

Dopływ wody – źródła punk
towe (np. solanka) 

2b. Sposoby użytkowania i działalność człowieka w środowisku morskim lub mające wpływ na środowisko 
morskie 

mające szczególne znaczenie dla art. 8 ust. 1 lit. b) i c) (wyłącznie działalność oznaczona* jest istotna dla art. 8 ust. 1 
lit. c) oraz art. 10 i 13 

Temat Działalność 

Fizyczna zmiana struktury rzek, linii brze
gowej i dna morskiego (gospodarka wodna) 

Zajmowanie gruntów 

Kanalizacja i inne zmiany przebiegu cieków wodnych 

Ochrona brzegu morskiego i ochrona przeciwpowodziowa* 

Konstrukcje morskie (inne niż służące do wydobywania ropy naftowej/ 
gazu lub wykorzystywania źródeł energii odnawialnej)* 

Zmiana morfologii dna morskiego, np. pogłębianie i klapowanie urob
ku* 

Eksploatacja zasobów nieożywionych Eksploatacja minerałów (skał, rud metali, żwiru, piasku, muszli)* 

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, z uwzględnieniem infra
struktury* 

Pozyskiwanie soli* 

Pozyskiwanie wody* 

Wytwarzanie energii Wytwarzanie energii odnawialnej (energia wiatru, fal i pływów), 
z uwzględnieniem infrastruktury* 

Wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych 

Przesył energii elektrycznej i łączność (kable podwodne)* 

Eksploatacja zasobów żywych Połów ryb i zbieranie skorupiaków (komercyjne, rekreacyjne)* 

Przetwórstwo ryb i skorupiaków* 

Pozyskiwanie roślin morskich* 

Polowanie i zbieranie w innych celach* 
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Temat Działalność 

Hodowla zasobów żywych Akwakultura – morska, z uwzględnieniem infrastruktury* 

Akwakultura – słodkowodna 

Rolnictwo 

Leśnictwo 

Transport Infrastruktura transportowa* 

Transport – morski* 

Transport – lotniczy* 

Transport – lądowy* 

Użytkowanie miejskie i przemysłowe Użytkowanie miejskie 

Użytkowanie przemysłowe 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów* 

Turystyka i wypoczynek Infrastruktura na potrzeby turystyki i wypoczynku* 

Działalność w dziedzinie turystyki i wypoczynku* 

Bezpieczeństwo/obrona Operacje wojskowe (zgodnie z art. 2 ust. 2) 

Edukacja i badania naukowe Badania naukowe, analizy i działania edukacyjne* 

Uwagi dotyczące tabeli 2 

Uwaga 1: Oceny presji powinny uwzględniać ich poziomy w środowisku 
morskim oraz, w stosownych przypadkach, wielkości wprowadzane 
(ze źródeł lądowych lub atmosferycznych) do środowiska morskiego. 

Uwaga 2: Liczby w tej kolumnie odnoszą się do odpowiednich punktów 
w załączniku I. 

Uwaga 3: W tabeli 2a wymieniono jedynie te wskaźniki jakości odnoszące się 
do presji 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11, dla których określone zostały 
kryteria zgodnie z art. 9 ust. 3. Wszystkie pozostałe wskaźniki jakości 
odnoszące się do stanu wymienione w załączniku I mogą być istotne 
dla każdego tematu. 
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ZAŁĄCZNIK IV 

Przykładowy wykaz właściwości, które należy uwzględnić przy ustalaniu 
celów środowiskowych 

(o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 24) 

1. Odpowiednie uwzględnienie elementów charakteryzujących wody morskie 
podlegające suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich w danym 
regionie lub podregionie morskim. 

2. Potrzeba wyznaczenia: a) celów określających pożądane warunki na 
podstawie definicji dobrego stanu środowiska; b) wymiernych celów i zwią
zanych z nimi wskaźników umożliwiających monitorowanie i ocenę; oraz c) 
celów operacyjnych związanych z konkretnymi środkami wdrażającymi ułat
wiającymi ich realizację. 

3. Specyfikacja docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska i określenie 
tego stanu z uwzględnieniem wymiernych właściwości elementów charakte
ryzujących wody morskie państw członkowskich w danym regionie lub 
podregionie morskim. 

4. Spójność grupy celów; brak niezgodności pomiędzy nimi. 

5. Specyfikacja zasobów potrzebnych do osiągnięcia celów. 

6. Określanie celów, w tym ewentualnych celów pośrednich, wraz z terminami 
ich realizacji. 

7. Specyfikacja wskaźników służących do monitorowania postępu i ukierunko
wania decyzji w zakresie zarządzania na osiąganie celów. 

8. W stosownych przypadkach, specyfikacja punktów odniesienia (docelowych 
i granicznych punktów odniesienia). 

9. Należyte uwzględnianie zagadnień społecznych i gospodarczych przy wyzna
czaniu celów. 

10. Analiza grupy celów środowiskowych, towarzyszących im wskaźników oraz 
docelowych i granicznych punktów odniesienia opracowywanych w ramach 
celów środowiskowych przyjętych w art. 1 dla określenia, czy realizacja 
celów mogłaby doprowadzić do osiągnięcia zgodnego z tymi celami stanu 
wód morskich podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw człon
kowskich w danym regionie morskim. 

11. Zgodność celów środowiskowych z celami, które Wspólnota i jej państwa 
członkowskie zobowiązały się osiągnąć na mocy właściwych umów między
narodowych i regionalnych, z wykorzystaniem umów, które mają największe 
znaczenie dla danego regionu lub podregionu morskiego z myślą o osiąg
nięciu celów środowiskowych określonych w art. 1. 

12. Po zebraniu grupy celów i wskaźników należy je łącznie przeanalizować 
w świetle celów środowiskowych określonych w art. 1; pozwoli to ocenić, 
czy realizacja celów środowiskowych mogłaby doprowadzić do osiągnięcia 
zgodnego z tymi celami stanu środowiska morskiego. 
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ZAŁĄCZNIK V 

Programy monitorowania 

(o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 24) 

1. Dostarczanie informacji pozwalających na ocenę stanu środowiska oraz 
określenie działań pozostających do zrealizowania i postępów już dokona
nych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z załącznikiem III 
oraz kryteriami i standardami metodologicznymi, które należy określić 
zgodnie z art. 9 ust. 3. 

2. Zapewnianie generowania informacji umożliwiających identyfikację odpo
wiednich wskaźników celów środowiskowych przewidzianych w art. 10. 

3. Zapewnianie generowania informacji umożliwiających ocenę oddziaływania 
środków, o których mowa w art. 13. 

4. Włączanie działań pozwalających na określenie przyczyny zmian oraz wpro
wadzenie w rezultacie możliwych środków korygujących, które należy 
podjąć dla przywrócenia dobrego stanu środowiska w przypadku stwier
dzenia odstępstw od oczekiwanego stanu. 

5. Przekazywanie informacji o zanieczyszczających substancjach chemicznych 
występujących u gatunków przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
z obszarów połowów handlowych. 

6. Włączanie działań gwarantujących, że środki korygujące przyniosą oczeki
wane zmiany i nie mają niepożądanych efektów ubocznych. 

7. Grupowanie informacji według regionów i podregionów morskich zgodnie 
z art. 4. 

8. Zapewnianie porównywalności podejść do oceny i metod oceny w ramach 
regionów i podregionów morskich lub pomiędzy nimi. 

9. Opracowywanie specyfikacji technicznych i ujednoliconych metod monito
rowania na poziomie Wspólnoty, aby umożliwić porównywanie informacji. 

10. Zapewnianie w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodności z istniejącymi 
programami opracowywanymi na poziomie regionalnym i międzynarodowym 
w celu zwiększenia spójności między tymi programami oraz uniknięcia 
powielania działań, z wykorzystaniem tych wytycznych dotyczących moni
torowania, które są najbardziej odpowiednie dla danego regionu lub 
podregionu morskiego. 

11. Uwzględnianie w ocenie wstępnej, przewidzianej w art. 8, oceny głównych 
zmian związanych z warunkami środowiska, a także, w razie konieczności, 
nowych i przyszłych zagadnień. 

12. Uwzględnianie w ocenie wstępnej przewidzianej w art. 8 odpowiednich 
elementów wymienionych w załączniku III, w tym ich naturalnej zmienno 
ści, jak również potrzeba przeprowadzenia oceny postępów w realizacji 
celów środowiskowych określonych w art. 10 ust. 1, z zastosowaniem, 
w odpowiednich przypadkach, ustalonych wskaźników oraz ich granicznych 
i docelowych punktów odniesienia. 
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ZAŁĄCZNIK VI 

Programy środków 

(o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 24) 

1. Kontrole wstępne: środki zarządzania, które wpływają na dozwoloną inten
sywność działalności człowieka. 

2. Kontrole końcowe: środki zarządzania, które wpływają na dozwolony stopień 
zakłóceń danego składnika ekosystemu. 

3. Kontrole rozłożenia czasowego i przestrzennego: środki zarządzania, które 
wpływają na miejsce i moment dozwolonego działania. 

4. Środki koordynacji zarządzania: narzędzia zapewniające koordynację zarzą
dzania. 

5. Środki mające na celu identyfikowanie, tam gdzie to możliwe, zanieczyszczeń 
morskich. 

6. Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospo
darczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób 
pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiska. 

7. Narzędzia łagodzące i narzędzia przywracania stanu: instrumenty zarządzania, 
które kierują działaniami człowieka w celu przywrócenia naruszonych skład
ników ekosystemów morskich do poprzedniego stanu. 

8. Komunikacja, udział zainteresowanych stron i wzrost świadomości społecznej. 
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