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Europejskie œrodowisko morskie stoi
w obliczu wielu zagro¿eñ, takich jak:
utrata lub degradacja bioró¿norodnoœci i
zmiany w jej strukturze, utrata siedlisk,
ska¿enie niebezpiecznymi substancjami,
nadmiar od¿ywczych substancji oraz
skutki zmian klimatycznych.

Wœród g³ównych przyczyn zagro¿e-
nia, poza skutkami zmian klimatycznych,

wymienia siê zanieczyszczanie wód morskich, w tym: ska-
¿anie przez substancje niebezpieczne, zanieczyszczanie ze
Ÿróde³ naziemnych, ska¿anie mikrobiologiczne, zaœmieca-
nie czy wycieki ropy na skutek wypadków zbiornikowców.
Nale¿y tu równie¿ wymieniæ zanieczyszczanie chroniczne,
bêd¹ce konsekwencj¹ transportu morskiego i przybrze¿-
nych wierceñ w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziem-
nego oraz zanieczyszczanie powstaj¹ce w wyniku demon-
ta¿u statków.

Œrodowisko morskie zagro¿one jest równie¿ szkodli-
wym wp³ywem po³owów do celów handlowych, wprowa-
dzaniem obcych (egzotycznych) gatunków (g³ównie
poprzez zrzuty wody balastowej ze statków), nielegalnym
zrzutem radionuklidów, a tak¿e nadmiarem zwi¹zków
pokarmowych, sp³ywaj¹cych z otaczaj¹cych l¹dów i
powoduj¹cych eutrofizacjê mórz lub rozleg³e wykwity alg.

Szczególnie zagro¿one s¹ te sektory gospodarki, któ-
re bezpoœrednio zale¿¹ od jakoœci œrodowiska mor-
skiego. W przypadku dalszej degradacji tego œrodowiska
wysokie straty poniós³by kluczowy dla gospodarki sektor
turystyki. W odniesieniu zaœ do rybo³ówstwa, ju¿ obecnie
zauwa¿alne s¹ szkody gospodarcze, np. straty poniesione
wskutek prze³owienia dorsza na Morzu Pó³nocnym i Ba³tyc-
kim w 2002 r. wynios³y 400 mln EUR. Wed³ug innych osza-
cowañ, obroty rybo³ówstwa brytyjskiego mog¹ zmniejszyæ
siê o 30%, jeœli gospodarka zasobami rybnymi bêdzie nadal
Ÿle prowadzona, a przemys³ nie zostanie unowoczeœniony i
nie stanie siê bardziej konkurencyjny.

Istniej¹ce obecnie œrodki i inicjatywy krajów UE,
maj¹ce na celu ochronê œrodowiska morskiego, okazuj¹ siê
niewystarczaj¹ce nie tylko dla jego ochrony, ale i zachowa-
nia odpowiedniego poziomu. Unia Europejska uzna³a
wiêc, ¿e dla powstrzymania pogarszania siê stanu œrodowi-
ska morskiego i dalszej utraty jego bioró¿norodnoœci
konieczne jest stworzenie zintegrowanej polityki, która
weŸmie pod uwagê wszystkie czynniki wywieraj¹ce
wp³yw na to œrodowisko, a tak¿e przyjêcie odpowiednich
metod dzia³ania.

Wyra¿one to zosta³o w Szóstym Programie Dzia³añ
Unii Europejskiej na rzecz Ochrony Œrodowiska z 2002 r.
(Sixth Environment Action Programme of the European
Community 2002–2012), który nak³ada obowi¹zek rozwo-

ju tematycznej strategii dotycz¹cej ochrony i zachowania
europejskiego œrodowiska morskiego (zwanej dalej strate-
gi¹) w celu wspierania zrównowa¿onego u¿ytkowania

mórz i zachowania ekosystemów morskich.
Pierwszym dzia³aniem podjêtym przez Komisjê Euro-

pejsk¹ w ramach rozwoju strategii by³o opracowanie
g³ównych jej za³o¿eñ, opublikowanych w 2002 r., w komu-
nikacie W kierunku strategii ochrony i zachowania œro-

dowiska morskiego. W kolejnym komunikacie KE z 2005 r.,
Strategia tematyczna dotycz¹ca ochrony i zachowania œro-

dowiska morskiego, przedstawiono ju¿ tê strategiê przygo-
towan¹ do dyskusji przez w³adze Unii Europejskiej.
Jednoczeœnie Komisja Europejska wyst¹pi³a do Parlamen-
tu Europejskiego i do Rady Unii Europejskiej z wnioskiem
o wydanie dyrektywy ustanawiaj¹cej ramy dzia³añ Wspól-
noty Europejskiej w dziedzinie polityki œrodowiska mor-
skiego (dyrektywy w sprawie strategii morskiej).

W grudniu 2006 r. Rada Unii Europejskiej uzyska³a
polityczny konsensus w sprawie tej dyrektywy, ustana-

wiaj¹cej ramy dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie polityki

dotycz¹cej œrodowiska morskiego (tzw. dyrektywy ramo-
wej w sprawie strategii morskiej). Przez ca³y rok 2007
trwa³y dalsze dyskusje i uzgodnienia w tej sprawie i ocze-
kuje siê, ¿e dyrektywa ta zostanie wydana ostatecznie w
2008 r.

Celem strategii morskiej Unii Europejskiej jest ochro-
na i odnowa europejskich mórz i oceanów oraz zapewnie-
nie, ¿e dzia³alnoœæ cz³owieka bêdzie prowadzona na nich w
sposób zrównowa¿ony, tak aby obecne i przysz³e pokole-
nia mog³y korzystaæ z ich biologicznie zró¿nicowanego
bogactwa. Strategia ta zak³ada osi¹gniêcie do 2021 r.
dobrych wskaŸników œrodowiskowych przez morza euro-
pejskie. Zmierza przy tym do ochrony zasobów morskich,
od których zale¿y unijna aktywnoœæ gospodarcza i spo-
³eczna.

Aby zrealizowaæ ten cel Unia Europejska bêdzie
musia³a zastosowaæ nowe zasady, obejmuj¹ce m.in. podejœ-
cie wspólnotowe i regionalne, które w gestii UE pozostawi
sprawy zwi¹zane ze wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich i
pañstw trzecich, granicz¹cych z europejskimi morzami i
oceanami, na poziom regionalny zaœ przeka¿e wszystkie
sprawy zwi¹zane z planowaniem stosownych rozwi¹zañ,
z uwzglêdnieniem warunków, problemów i potrzeb
poszczególnych regionów morskich.

Przewiduje siê te¿, i¿ unijna dyrektywa na temat strate-
gii morskiej wprowadzi podzia³ na europejskie regiony
morskie (European Marine Regions), przeprowadzony na
podstawie kryteriów geograficznych i œrodowiskowych.
Wydzielone zostan¹ prawdopodobnie trzy podstawowe
regiony: Morze Ba³tyckie, pó³nocno-wschodni Ocean
Atlantycki i Morze Œródziemne.

W celu uwzglêdnienia specyficznych uwarunkowañ
poszczególnych obszarów morskich pañstwa cz³onkow-
skie bêd¹ mog³y wprowadziæ na terenach podlegaj¹cych
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ich jurysdykcji dalszy podzia³ wód morskich, stosuj¹c
nastêpuj¹ce podregiony morskie:

� na pó³nocno-wschodnim Oceanie Atlantyckim:
Morze Pó³nocne, Morze Celtyckie, Zatoka Biskaj-
ska wraz z wodami morskimi u wybrze¿y Pó³wyspu
Pirenejskiego oraz wody morskie wokó³ Azorów i
Madery i wokó³ Wysp Kanaryjskich;

� na Morzu Œródziemnym: zachodnie Morze Œród-
ziemne, Morze Adriatyckie, Morze Joñskie oraz
Morze Egejsko-Lewantyñskie.

Dla swoich obszarów morskich pañstwa cz³onkowskie
bêd¹ zobowi¹zane do przygotowania lokalnych strategii
morskich. Z uwagi na transgranicznoœæ œrodowiska mor-
skiego opracowywanie strategii morskich powinno prze-
biegaæ w sposób skoordynowany w ka¿dym regionie
morskim. Poniewa¿ regiony te s¹ u¿ytkowane wspólnie z
innymi pañstwami cz³onkowskimi, a tak¿e z innymi
pañstwami trzecimi, pañstwa cz³onkowskie powinny opra-
cowywaæ je w œcis³ej wspó³pracy z nimi.

Strategie poszczególnych regionów morskich bêd¹
zawieraæ szczegó³owe oceny stanu œrodowiska morskiego,
definicje dobrych wskaŸników œrodowiskowych w odnie-
sieniu do ich obszarów, ustalenie celów œrodowiskowych
przewidzianych do osi¹gniêcia w wyniku realizacji po-
szczególnych strategii, ocenê wp³ywu aktywnoœci ludzkiej
na œrodowisko morskie oraz programy monitorowania
efektów podejmowanych dzia³añ.

Ocena aktualnego stanu œrodowiska morskiego powin-
na zawieraæ podstawow¹ charakterystykê ocenianych wód:
cechy fizyczne i chemiczne (m.in. batymetriê, rozk³ad tem-
peratur, przewa¿aj¹ce pr¹dy morskie i zasolenie), typy sie-
dlisk, zbiorowiska biologiczne powi¹zane z dominuj¹cymi
siedliskami, dynamikê populacji, a tak¿e obszary wystêpo-
wania i stan wszystkich gatunków ssaków i ptaków mors-
kich oraz innych gatunków wystêpuj¹cych w danym regio-
nie lub podregionie.

Czêœci¹ strategii morskich bêdzie równie¿ ocena nega-
tywnego wp³ywu dzia³alnoœci ludzkiej i antropopresji,
powodowanej przez zanieczyszczanie œrodowiska mors-
kiego na drodze bezpoœredniego lub poœredniego wprowa-
dzania do niego substancji lub energii, w tym spowodowa-
nego przez dzia³alnoœæ cz³owieka podmorskiego ha³asu.
Ocena ta powinna uwzglêdniaæ takie elementy, jak: wp³yw
przemys³owego rybo³ówstwa, zanieczyszczanie wód przez
substancje toksyczne i nawozy sztuczne, eutrofizacjê wód
morskich, zrzucanie odpadów, poszukiwania i eksploatacjê
podmorskich z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, niszcze-
nie lub zamulanie siedlisk przez eksploatacjê piasków i
¿wirów morskich oraz rozmaite roboty budowlane, fizycz-
ne zniszczenia powodowane np. przez kotwiczenie stat-
ków czy mechaniczne pog³êbianie dna, zmiany systemu
termicznego mórz (np. poprzez odprowadzanie ciep³ych
wód przez elektrownie) itd.

Na podstawie tych analiz pañstwa cz³onkowskie okre-
œl¹ zbiór parametrów œrodowiskowych, jakie nale¿y
osi¹gn¹æ i utrzymaæ w wodach europejskich. W celu ich
ujednolicenia Komisja Europejska, przy udziale wszyst-
kich zainteresowanych stron, opracuje przepisy dotycz¹ce

ogólnych wskaŸników jakoœci œrodowiska morskiego,
a tak¿e okreœlaj¹ce je szczegó³owe kryteria i normy. Ka¿de
pañstwo cz³onkowskie bêdzie zobowi¹zane równie¿ do
opracowania zestawu efektywnych i racjonalnych ekono-
micznie dzia³añ w swoim obszarze morskim. Wdro¿enie
tych dzia³añ bêdzie poprzedzone ocen¹ ich oddzia³ywania
na œrodowisko morskie wraz z dok³adn¹ analiz¹ kosztów i
przewidywanych efektów. W sytuacjach, gdy nie bêdzie
mo¿liwe osi¹gniêcie po¿¹danego poziomu jakoœci danego
œrodowiska morskiego, zostan¹ wydzielone obszary, dla
których bêd¹ opracowane specjalne metody dzia³añ.

Na koniec pañstwa cz³onkowskie stworz¹ i wdro¿¹
skoordynowane programy monitorowania w celu sta³ej
oceny stanu ochrony œrodowiska podlegaj¹cych im euro-
pejskich wód morskich. Programy te bêd¹ spójne w obrê-
bie morskich regionów lub podregionów i bêd¹ opiera³y siê
na przepisach ustanowionych w ramach stosownych aktów
prawnych Wspólnoty Europejskiej lub umów miêdzynaro-
dowych.
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