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Тази презентация е разработена за целите на проекта, който е финансиран от Германското Министерство по околна среда, опазване на природата, 
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Кратко въведение в РДМС 

РДМС: 

- е екологичен стълб за интегриране на Европейска морска политика  

- е тясно свързана с други Директиви и международни конвенции 

(Директиви, отнасящи се за околната среда, регионални морски конвенции 

и др.) 

- е разработена за насърчаване на устойчиво използване на моретата и 

съхранение на морските екосистеми 

- установява обща рамка за сътрудничество между страните-членки, за да 

се гарантира устойчиво използване на морските ресурси и съхранението 

им за сегашните и бъдещи поколения 

 

Първостепенна екологична цел: 

Всяка страна-членка трябва да постигне или да поддържа „Добро състояние“ 

(ДСМОС) на морската околна среда до 2020 г. (сходно с Рамковата 

директива за водите). 
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Кратко въведение в РДМС 

Какво е „ДСМОС“ (Good environmental status, GES) ? 

- Член 3 (5) дефинира „добро състояние на околната среда“ като „състояние 

на околната среда в морски води, когато те осигуряват екологично 

разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и 

продуктивни в рамките на присъщите за тях условия и при които 

използването на морската среда е на устойчиво ниво, като по този начин се 

запазва потенциалът за използване и за дейности от сегашните и бъдещи 

поколения…“ 
 

- Така че: няма ясни/“предварително зададени“ дефиниции – ДСМОС и 

екологични цели е нужно да се дефинират от страните-членки  до 2012 г. 
 

- За да се постигне или поддържа ДСМОС – Държавите-членки трябва да 

разработят „Програми от мерки“ до 2015 г. 

 

- Програмите от мерки („ПоМ“) се състоят от стари (съществуващи) и нови 

мерки, които са необходими, за да се постигне ДЕС и изпълнят целите 
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РДМС – преглед и времева рамка 



РДМС – съществуващи и нови мерки 

Базирано на Ръководството на ЕК, съдържащо препоръки за разработване и 

докладване на програмите от мерки по чл. 13 от РДМС: 

 

Съществуващи мерки (Чл. 13.1 & 13.2) са: 

- Категория 1.a: Мерки за поддържане и постигане на ДСМОС по РДМС, които са били 

приети с други политики и изпълнявани. 

- Категория 1.b: Мерки за поддържане и постигане на ДСМОС по РДМС, които са били 

приети с други политики, но които все още не са изпълнени или не се прилагат 

напълно. 

 

Нови мерки (Чл. 13.3) са: 

- Категория 2.a: Допълнителни мерки за поддържане и постигане на ДСМОС, 

надграждащи съществуващи процеси по прилагането им, свързани с друго 

законодателство на ЕС или международните споразумения. 

- Категория 2.b: Допълнителни мерки за поддържане и постигане на ДЕС, които не се 

основават на съществуващото законодателство на ЕС или на международни 

споразумения.  
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Overall context: the MSFD CIS process 

РДМС е сложна Директива – но страните-членки не са сами 

 

• Директивата изисква от държавите-членки подробна и координирана работа 

при прилагането… 

 

• Следвайки подхода за РДВ, страните-членки и Европейската комисия са 

създали не формална програма за координация – „Обща стратегия за 

изпълнение“ (CIS) на ниво Европейски съюз.  
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„Обща стратегия за изпълнение“ на РДМС: структура 
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Ключови технически 
подгрупи за ДСМОС (GES) 
са: подводен шум и морски 
отпадъци 
 
 
Повече информация за 
текущата работа на CIS 
може да се намери на “CIS 
работна програма 2014 и 
след това“  
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КООРДИНАЦИОНA ГРУПA ЗА 

МОРСКА СТРАТЕГИЯ (MSCG) 
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СОЦИАЛНА 

ОЦЕНКА 

ДАННИ, 
ИНФОРМАЦИЯ 

И ОБМЯНА НА 

ЗНАНИЕЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ 

РАБОТНИ ГРУПИ 



„Обща стратегия за изпълнение“ на РДМС: резултати 

Селекция: 

• 2011 :Общо разбиране за (първоначалното) оценяване, определяне на 

Добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) и поставяне на цели 

за опазване на околната среда (чл. 8, 9 и 10 РДМС) 

• 2011: Ръководство за Икономически и социален анализ 

• 2011: Препоръки за докладване през 2012 за целите на РДМС 

• 2012: Ръководство за докладване през 2012 за целите на РДМС 

• 2013: Препоръки и техническо ръководство за мониторинг и докладване по 

РДМС 

• 2010-2013: Различни технически доклади по конкретни теми/дескриптори 

(подводен шум, морски отпадъци и др.) 
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/ Hier steht der Veranstaltungstitel in 12 Punkt 10 

Благодаря за вниманието ! 
Дпълнителнивъпроси? 

Eduard Interwies/Stefan Görlitz 

interwies@intersus.eu 

goerlitz@intersus.eu 

 

 

www. ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-

policy/implementation/index_en.htm 

mailto:interwies@intersus.eu

