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Seisukohad mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise 

raamistiku ettepaneku kohta 

 

Lugupeetud hr Barroso 

 

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas oma 17. mai 2013. a istungil Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, millega kehtestatakse mereala ruumilise 

planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik, COM(2013)133. Kuigi Euroopa 

Liidu asjade komisjon jäi seisukohale, et ettepanek on vastavuses subsidiaarsuse põhimõttega, 

tekkis komisjonis arutelu käigus mitmeid küsimusi seoses ettepaneku lisandväärtuse ja 

rakendustähtaegadega.  Sellest tulenevalt palun Euroopa Komisjonil edasistel läbirääkimistel 

arvestada järgmiste Riigikogu EL asjade komisjoni poolt kinnitatud Eesti seisukohtadega: 

1. Toetada eelnõu üldist eesmärki – luua raamistik mereala ruumiliseks planeerimiseks ja 

rannikualade integreeritud haldamiseks Euroopa Liidu vetes ja rannikualadel – tingimusel, et 

eelnõu eesmärgiks jääb vaid planeeringute ja strateegiate koostamisel koostöö reguleerimine 

liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel, mitte planeeringutes ja strateegiates käsitletavate 

teemade ettekirjutamine liikmesriikidele. Piiriülest koostööd tuleb eelnõus käsitleda vaid osas, 

mida ei reguleeri juba olemasolevad rahvusvahelised või Euroopa Liidu õigusaktid. 

2. Toetada liikmesriikidega konsulteerimise kohustuse sisseseadmist. Konsulteerimine ei peaks 

olema kohustuslik kõikide planeeringute ja strateegiate korral. Liikmesriikidele tuleb ette näha 

võimalus kaaluda, kas planeeringutes ja strateegiates kavandataval tegevusel on piiriülene mõju 

või mitte ning millistele riikidele piiriülene mõju ilmneb. Eelnõuga mitte dubleerida direktiivis 

2001/42/EÜ (keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiiv) sätestatut. 

3. Toetada kolmandate riikidega koordineerimise kohustuse sisseseadmist ainult eeldusel, et 

artikkel sõnastatakse selliselt, et planeeringute ja strateegiate koordineerimine kolmandate 

riikidega ei oleks siduva iseloomuga, vaid põhineks liikmesriigi kohustusel teavitada kolmandat 

riiki. 

4. Toetada komisjoni õigust võtta vastu rakendusakte andmete jagamise kohta ning 

olemasolevate andmete haldamise ja kogumise liidestamise ning piiriülese koostöö korra kohta. 

5. Mitte toetada direktiiviga valdkondade kindlaksmääramist ja eesmärkide seadmist mereala 

ruumiliseks planeerimiseks ja rannikualade integreeritud haldamise strateegiate koostamiseks, 

vaid võimaldada liikmesriikidel vastavalt eri piirkondade vajadustele planeeringutes ja 

strateegiates iseseisvalt prioriteetseid eesmärke seada. 

6. Mitte toetada komisjoni õigust võtta vastu mereala ruumiliste planeeringute ja rannikuala 

integreeritud majandamise strateegiate elluviimiseks astutavaid samme, mis on seotud direktiivi 



kohase aruandekohustuse ühtsusega muude asjakohaste liidu õigusaktidega, järelevalve ja 

läbivaatamise etappidega ning avalike aruteludega. Üldsuse kaasamine on juba põhjalikult 

reguleeritud direktiiviga 2003/35/EÜ (üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja 

programmide koostamisse). 

7. Mitte toetada liikmesriikidele pandud kohustust kehtestada mereala ruumilised planeeringud ja 

rannikuala integreeritud majandamise strateegiad 36 kuu jooksul alates direktiivi jõustumisest, 

kuna sellest tähtajast kinnipidamine ei ole planeerimisprotsessi, sh kaasamise, kestuse tõttu 

võimalik. Toetada riiklikus arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2011–2020“ seatud eesmärki, 

mille järgi on merealad Eestis planeeritud aastaks 2020. 
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