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Vprašalnik  
1) Podatki o osebi, ki odgovarja na vprašanja 

V1 – Ali odgovarjate v imenu organizacije, podjetja, ustanove ali kot 
posameznik? 

(obvezno) 

• Odgovarjam kot posameznik.  

• Odgovarjam kot posameznik, zaposlen  v organizaciji/podjetju.  

• Odgovarjam v imenu organizacije/podjetja.  

Ime organizacije/podjetja:  

Država, v kateri imate stalno prebivališče/ima sedež 

organizacija/podjetje:  

V2 – Ali ste sodelovali/je vaša organizacija sodelovala v procesu 
posvetovanja z zainteresiranimi pri oblikovanju strategije? 

Da. 

Ne. 

2) Strategija EU za morsko okolje – obseg in cilji 

Nova Okvirna direktiva o morjih bi določila splošne cilje, ki bi veljali za vse 
evropske vode pod jurisdikcijo držav članic EU, z namenom doseči dobro 
okoljsko stanje evropskih morij in oceanov – to je, stanje ekosistema, pri 
katerem so izpolnjene  vse mejne in ciljne referenčne točke in so učinki 
katere koli človekove dejavnosti še reverzibilni.  

V3 - V ta namen bi direktiva določila okvir za varstvo morskega okolja z 
usklajenim upravljanjem človekovih dejavnosti, ki nanj vplivajo, z 
naslednjimi posebnimi cilji. Ocenite, kako pomembni so ti cilji.  

• Varovati in, kjer je primerno, obnoviti funkcijo in sestav morskih 
ekosistemov, da bi dosegli in ohranjali dobro okoljsko stanje teh 
ekosistemov. 



o Cilj je malo pomemben.  

o Cilj je srednje pomemben.  

o Cilj je zelo pomemben.  

• Postopno odpraviti onesnaževanje v morskem okolju, da bi 
zagotovili, da ne bo nikakršnih večjih škodljivih vplivov ali tveganja 
za zdravje ljudi in/ali zdravje ekosistema in/ali za uporabo morja.   

o Cilj je malo pomemben.  

o Cilj je srednje pomemben.  

o Cilj je zelo pomemben.  

•  Omejiti uporabo pomorskih dejavnosti in blaga ter drugih 
dejavnosti na morskih območjih, ki bistveno vplivajo ali lahko 
bistveno vplivajo na stanje morskega okolja, na ravneh, ki jih to 
lahko prenese in ki ne ogrožajo uporabe in dejavnosti prihodnjih 
rodov, kakor tudi ne sposobnosti morskih ekosistemov, da se 
odzovejo na spremembe.  

o Cilj je malo pomemben.  

o Cilj je srednje pomemben.  

o Cilj je zelo pomemben.  

Ali obstajajo drugi posebni cilji, ki jih je treba izpostaviti?  

Da.  

Ne. 

Če ste odgovorili z DA, prosimo, utemeljite.  

 

V4 – Pristop EU/regionalni pristop, ki bi ga spodbujali v novi Okvirni 
direktivi o morjih, odraža potrebo po reševanju skupnih izzivov in po 
določitvi skupnih načel in pristopov na ravni EU, obenem pa upošteva  
dejstvo, da se bodo podrobni cilji in ustrezni načini za njihovo doseganje 
od regije do regije razlikovali. Raznovrstnost morskega okolja v Evropi 
mora biti ustrezno upoštevana v načinu, kako se politika uresničuje. 

Ali se strinjate s tem ravnovesjem med pristojnostmi na ravni EU in 
regionalnimi pristojnostmi? 



Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste odgovorili z NE, prosimo, da to utemeljite in predlagate druge 
možnosti.  

 

3)  Upravljalska enota 

Nova Okvirna direktiva o morjih bi določila seznam morskih regij na 
podlagi ekosistemov, za katere bi bilo treba pripraviti izvedbene načrte za 
doseganje splošnega cilja dobrega stanja okolja z ustreznimi ukrepi in 
aktivnostmi. 

V5 - Ali se strinjate z uporabo morskih regij, opredeljenih na podlagi 
ekosistema, kot upravljalskimi enotami za izvedbo strategije morij? 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste ogovorili z NE, prosimo, da to utemeljite in predlagate druge 
možnosti.  

 

4) Vsebina izvedbenih načrtov  

V6 – Kako pomembni bi bili v izvedbenih načrtih naslednji elementi? 

• Presoja sedanjega stanja morske regije, opredeljene na podlagi 
ekosistema, in vpliva človekovih dejavnosti nanjo  

o malo pomembna  

o srednje pomembna  

o zelo pomembna  

• Določitev in kartiranje zaščitenih območij  

o malo pomembna  



o srednje pomembna  

o zelo pomembna  

• Regionalni okoljski cilji/standardi/vrednosti za doseganje strateških 
ciljev nove Okvirne direktive o morjih  

o malo pomembni  

o srednje pomembni  

o zelo pomembni  

• Programi ukrepov in aktivnosti za doseganje strateških ciljev 

o malo pomembni  

o srednje pomembni  

o zelo pomembni  

• Izbor kazalnikov, mejnih vrednosti in referenčnih točk  

o malo pomemben  

o srednje pomemben  

o zelo pomemben  

• Program za spremljanje in ocenjevanje, vključno z mehanizmi za 
revizijo   

o malo pomemben  

o srednje pomemben  

o zelo pomemben  

•   Presoje vplivov na regionalni ravni potem, ko bodo znani vsebina in 
posledice  načrtov  

o malo pomembne  

o srednje pomembne  

o zelo pomemebne  



• Podrobna analiza stroškov in koristi programa predlaganih ukrepov, 
s katero bi opredelili stroškovno najugodnejšo možnost za dosego 
zastavljenih ciljev  

o malo pomembna  

o srednje pomembna  

o zelo pomembna  

• Drugo – prosimo, navedite in utemeljite. 

 
5) Priprava izvedbenih načrtov  

V7 - Ali se strinjate s predlogom, da se naj v primeru morske regije, 
opredeljene na podlagi ekosistema, ki se nahaja v celoti v EU, vendar je 
skupna več državam članicam, izdela enoten izvedbeni načrt, izhajajoč iz 
dejstva, da je upravna enota morska regija, opredeljena na podlagi 
ekosistema? 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste odgovorili z NE, prosimo, da to utemeljite in predlagate druge 
možnosti. 

 

V8 - Ali se strinjate, da si morajo v primeru morske regije, opredeljene na 
podlagi ekosistema, ki sega preko meja EU, države članice prizadevati za 
pripravo enotnega izvedbenega načrta skupaj z državami nečlanicami, ki 
mejijo na to regijo? 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste odgovorili z NE, prosimo, da to utemeljite in predlagate druge 
možnosti. 

 

 



V9 Ali je treba, kadar se izkaže, da to ni možno, pripraviti načrt, ki bo 
zajel najmanj tisti del regije, ki se nahaja pod jurisdikcijo zadevne države 
članice? 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste odgovorili z NE, prosimo, da to utemeljite in predlagate druge 
možnosti. 

 

 

V10 – Katere strukture je treba uporabiti za pripravo in izvedbo načrtov? 
Obstoječe strukture, ki izhajajo iz Mednarodnih sporazumov, ki se 
ukvarjajo z varstvom morja (OSPAR, HELCOM, Barcelonska konvencija, 
konvencije o ribištvu itd.)? 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

Če ste odgovorili z DA, ali so pri sedanjih strukturah potrebne kakršne koli 
spremembe? 

 

Če ste odgovorili z NE, katere strukture bi lahko predvideli? 

 

6) Spremljanje in ocenjevanje 

Za vode pod jurisdikcijo držav članic znotraj vsake morske regije, 
opredeljene na podlagi ekosistema, je treba pripraviti programe za 
spremljanje in ocenjevanje, da bi ocenili stanje morskih ekosistemov in 
napredek pri doseganju dobrega stanja okolja. Glavna značilnost teh 
programov mora biti, da vključujejo obveznosti za spremljanje in 
ocenjevanje, ki jih vsebuje druga ustrezna zakonodaja, kot tudi 
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica 
je Skupnost. 

V11 – Kako pomembni bi bili za določbe o spremljanju in ocenjevanju 
okvirne direktive naslednji elementi? 



• Določitev posebnih kazalnikov za morske ekosisteme  

o malo pomembna  

o srednje pomembna  

o zelo pomembna  

• Združevanje podatkov na podlagi regij, opredeljenih z ekosistemi  

o malo pomembno  

o srednje pomembno  

o zelo pomembno  

• Skupne tehnične specifikacije in standardizirani postopki za analizo 
in spremljanje morskih ekosistemov, da se omogoči primerljivost   

o malo pomembni  

o srednje pomembni  

o zelo pomembni  

• Prilagoditev obstoječih programov, pripravljenih na regionalni ravni, 
da bi zagotovili konvergenco (zbliževanje) in usklajenost med njimi  

o malo pomembna  

o srednje pomembna  

o zelo pomembna  

7) Časovni okvir za izvedbo  

V12 - Časovni okvir za izvedbo nove Okvirne direktive o morjih bi lahko bil 
naslednji. Ali se vam zdi ta okvir dober in uresničljiv? 

• 5 let po začetku veljavnosti nove Okvirne direktive o morjih –
priprava izvedbenih načrtov. Izvedbeni načrti bi bili revidirani po 

potrebi in vsakih pet let. Da. Ne. – Če NE, utemeljite. 

 

• 6 let po začetku veljavnosti nove Okvirne direktive o morjih – 
programi za spremljanje in ocenjevanje pripravljeni za izvajanje 

Da. Ne. – Če NE, utemeljite.  



• 15 do 20 let po začetku veljavnosti nove Okvirne direktive o morjih 
– doseganje dobrega okoljskega stanja evropskih morij in oceanov 

Da. Ne. – Če NE, utemeljite.  

8) Zaključek 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v tem internetnem posvetovanju. V 
zadnje prazno polje lahko vpišete kakršne koli dodatne poglede, mnenja in 
pripombe v zvezi z našim pristopom, kot je opisan v celotnem besedilu 
tega posvetovanja. 

 
 


