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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 10.1.2008 
COM(2008) 5 окончателен 

2005/0211 (COD) 

  

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 
 

в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО 
относно внесените изменения от страна на Европейския парламент 

на общата позиция на Съвета относно  
предложението за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
 

за установяване на рамка за действия на Общността в областта на политиката за 
опазване на морската среда (Рамкова директива за морската стратегия) 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 
2 от Договора за ЕО 
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2005/0211 (COD) 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 
 

в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО 
относно внесените изменения от страна на Европейския парламент 

на общата позиция на Съвета относно  
предложението за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
 

за установяване на рамка за действия на Общността в областта на политиката за 
опазване на морската среда (Рамкова директива за морската стратегия) 

(Текст от значение за ЕИП) 

1. КОНТЕКСТ 

Процедура 

– На 24 октомври 2005 г. Комисията представи предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета1 за установяване на Рамка за действия на 
Общността в областта на политиката за опазване на морската среда (Рамкова 
директива за морската стратегия), която да бъде приета по процедурата за съвместно 
вземане на решения съгласно член 251 от Договора за ЕО. 

– Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 20 април 
2006 г. 

– Комитетът на регионите даде своето становище на 26 април 2006 г. 

– Европейският парламент прие становището си на първо четене на 14 ноември 2006 г. 

– Съветът прие своята обща позиция на 23 юли 2007 г. 

– Европейският парламент прие становището си на второ четене на 11 декември 2007 
г. 

This is an empty Line. 

Цел на предложението на Комисията 

Главната цел на предложението е да установи рамка за защита и опазване на морската 
околна среда, предотвратяване на влошаването ѝ, и където е практически осъществимо, 
възстановяване на тази среда в области, където тя е изложена на отрицателно 
въздействие. Това може да се извърши с развитие и прилагане от страна на държавите-
членки на морска стратегия с цел достигане или поддържане на добро състояние на 
околната среда. 

                                                 
1 COM(2005)505 окончателен (2005/0211 (COD)) 
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2. ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА 

2.1 Общи положения 

На пленарното си заседание от 11 декември 2007 г. Европейският парламент прие 54 от 
117-те предложени изменения. 

Всичките 54 изменения, приети от Парламента, представляваха част от съгласувания 
със Съвета компромисен пакет. Комисията може изцяло да приеме всички тези 
изменения. 

2.2 Измененото предложение 

В съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО, Комисията изменя 
предложението си по описания по-горе начин. 


