PRILOGA 1
Deskriptorji kakovosti za določanje dobrega okoljskega stanja morskih voda
Dobro okoljsko stanje morskih voda se opisuje z naslednjimi deskriptorji:
1.

2.
3.
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5.
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11.

Biotska raznovrstnost se ohranja. Kakovost in navzočnost habitatnih tipov ter
razporeditev in številčnost vrst so v skladu s prevladujočimi fiziografskimi,
geografskimi in podnebnimi pogoji.
Neavtohtone vrste, ki so posledica človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne
škodujejo ekosistemom.
Populacije vseh rib in lupinarjev, ki se izkoriščajo v komercialne namene, so
znotraj varnih bioloških meja in imajo takšno razporeditev starosti in velikosti
populacije, ki je značilna za zdrav stalež.
Vsi deli morskih prehranjevalnih verig so po razpoložljivih podatkih navzoči v
normalnih količinah, so normalno raznoliki in na ravneh, ki lahko zagotavljajo
dolgoročno številčnost vrst in ohranitev njihove polne sposobnosti razmnoževanja.
Evtrofikacija, ki jo povzroči človek, in zlasti njeni škodljivi učinki, kakor so upad
biotske raznovrstnosti, poslabšanje ekosistemov, škodljivo cvetenje alg in
pomanjkanje kisika v spodnjih plasteh voda, so minimalni.
Neoporečnost morskega dna je na ravni, ki zagotavlja zaščito zgradbe in nalog
ekosistemov ter preprečuje škodljive vplive zlasti na bentoške ekosisteme.
Trajna sprememba hidrografskih pogojev ne škoduje morskim ekosistemom.
Koncentracije onesnaževal so na ravneh, ki ne povzročajo onesnaženosti.
Onesnaževala v ribah in drugi morski hrani, namenjeni za prehrano ljudi, ne
presegajo ravni, ki jih določajo predpisi s področja varstva okolja ali predpisi s
področja zdravstvene ustreznosti živil.
Lastnosti in količine morskih odpadkov ne škodujejo obalnemu in morskemu
okolju.
Vnos energije, vključno s podvodnim hrupom, je na vseh ravneh tak, da ne
škoduje morskemu okolju.

PRILOGA 2
Podatki o organu, pristojnemu za pripravo načrta
Podatki o organu, pristojnemu za pripravo načrta, morajo obsegati:
1.
ime in naslov pristojnega organa ali organov – uradno ime in naslov določenega
pristojnega organa ali organov;
2.
pravni status pristojnega organa ali organov – kratek opis pravnega statusa
pristojnega organa ali organov;
3.
pristojnosti – kratek opis pravnih in upravnih pristojnosti pristojnega organa ali
organov in njihova vloga glede morskih voda iz 2. člena te uredbe;
4.
članstvo – seznam in povzetek institucionalnih povezav pristojnega organa z
drugimi organi za zagotovitev usklajene priprave in izvajanja načrta v okviru
morske regije in podregije iz 4. člena te uredbe;
5.
regijsko ali podregijsko usklajevanje – povzetek mednarodnih sporazumov in
njihovih organov, vzpostavljenih za zagotovitev usklajevanja med državami
članicami, katerih morske vode spadajo v isto morsko regijo ali podregijo ter opis
njihove vloge pri pripravi in usklajevanju načrta, navedba njihovega naziva in
naslova ter seznam predpisov, ki so njihova podlaga za delovanje.

Priloga

