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MERETRANSPORT: STRATEEGILINE LÄHENEMISVIIS

Meretransporti käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides keskendutakse teenuste vaba
liikumise põhimõtte kohaldamisele ja konkurentsieeskirjade õigele kohaldamisele, samal ajal
on tähtis ka tagada kõrgel tasemel ohutus, head töötingimused ja keskkonnanormid.

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Õigusliku aluse annab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõige 2, mida täiendavad
aluslepingu üldsätted konkurentsi ja teenuste osutamise vabaduse kohta (vt teabelehte 3.1.4.).
Eesmärk on kohaldada teenuste osutamise vabaduse põhimõtet liidu meretranspordi suhtes ja
tagada konkurentsieeskirjade järgimine. Meretransport on ka integreeritud merenduspoliitika
(IMP, vt teabelehte 5.3.8) keskne osa. Liidu meresõiduohutuse poliitikat käsitletakse eraldi
peatükis (vt teabelehte 5.6.11).

SAAVUTUSED

A. Üldsuunised
Meretransporti käsitleti komisjoni 1985. aasta memorandumis „Edusammud ühtse
transpordipoliitika suunas – meretransport“ ja 1996. aasta teatises pealkirjaga
„Uue merestrateegia suunas“. Komisjoni rohelises raamatus meresadamate ja
meretranspordiinfrastruktuuri kohta (COM(1997)0678) esitati asjaomase valdkonna analüüs
ning käsitleti põhjalikult sadamatasude ja turukorralduse küsimusi, sealhulgas sadamate
integreerimist üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T).
2009. aasta jaanuaris esitas komisjon teatise „Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses
ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani“ (COM(2009) 0008). Tuvastati terve hulk
probleeme:
— ELi merelaevandus globaliseerunud turgude ja suurenenud konkurentsisurve tingimustes;

— inimressursid, merepraktika ja merendusalane oskusteave: võimalikud strateegilised
meetmed hõlmasid eelkõige merenduserialade atraktiivsemaks muutmist, meremeeste
paremat koolitamist, merendussektorite elukestvate karjäärivõimaluste propageerimist
ning laevanduse maine parandamist;

— meretranspordi jäätme- ja saastetekke likvideerimine pikemas perspektiivis,
meresõiduohutuse parandamine ning terrorismi ja piraatluse tõkestamine;

— lähimerevedude täispotentsiaali ärakasutamine, näiteks Euroopas piirideta
meretranspordiruumi loomise ning meremagistraaliprojektide või sadamate nende
tagamaaga ühendamise projektide täieliku rakendamise kaudu;

— mereuuringud ja innovatsioon: innovatsiooni ning tehnoloogiaalase teadus- ja
arendustegevuse edendamine, et tõsta laevade energiatõhusust, piirata nende
keskkonnamõju ja parandada elukvaliteeti merel.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/HIS/?uri=COM:1997:0678:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008
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B. Turulepääs
Esimene seadusandlik pakett võeti vastu 22. detsembril 1986 ning see koosneb järgmistest
määrustest: määrus (EMÜ) nr 4055/86, millega kaotati piirangud ELi laevaomanike suhtes,
määrus (EMÜ) nr 4057/86, milles käsitleti ebaausaid hinnakujundustavasid meretranspordis
ning määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega lubati ühendusel kehtestada kolmandate riikide
protektsionistlike meetmete suhtes vastumeetmeid.
1992. aastal võttis nõukogu vastu teise merenduspaketi meetmetega liikmesriikide
merekabotaaži järkjärguliseks liberaliseerimiseks (veoettevõtjate, kelle alaline asukoht ei ole
vastavas liikmesriigis, juurdepääs nimetatud liikmesriigi sadamate vahelise meretranspordi
turule), mille hulgast on eriti oluline 7. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3577/92.
C. Konkurentsieeskirjad
Määrus (EMÜ) nr 4056/86 tunnistati kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1419/2006, millega selle
kohaldamisala laiendati ka kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele.
Komisjon võttis 1. juulil 2008 vastu suunised Euroopa Liidu lepingu artikli 81 (mis asendati ELi
toimimise lepingu artikliga 101) kohaldamise kohta meretransporditeenuste suhtes. 2013. aasta
septembris otsustas komisjon mitte uuendada suuniseid meretranspordi valdkonnas sõlmitud
kokkulepete kohta, kuna komisjoni hinnangul olid need saavutanud oma eesmärgi hõlbustada
konkurentsieeskirjade kohaldamise korra muutust merendusvaldkonnas. Riigiabi valdkonnas
võttis komisjon juba 1997. aastal vastu õigusraamistiku, millega anti liikmesriikidele luba
rakendada merendusvaldkonnas riigiabi vahendeid. 2004. aastal kinnitas komisjon nimetatud
raamistiku meretranspordile antavat riigiabi käsitlevate läbivaadatud suuniste kujul (Euroopa
Komisjoni teatis C(2004)0043). Teatises selgitatakse, milline abi – eriti eesmärgiga soodustada
aluste kandmist liikmesriikide registritesse või uuesti liikmesriikide lipu alla registreerimist –
on ühenduse õigusega kooskõlas.
Küll aga ei ole sadamateenused praegu veel konkurentsile avatud. 2001. aasta veebruaris
esitas komisjon teatise meresadamateenuste kvaliteedi parandamise kohta (COM(2001) 0035)
koos ettepanekuga võtta vastu direktiiv sadamateenuste turule pääsu kohta (nn esimene
sadamapakett). Ligi kolm aastat hiljem jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu lepitusmenetluse
kaudu selles valdkonnas kokkuleppele, kuid 20. novembril 2003 lükkas Euroopa Parlament
kokkuleppe tagasi. Komisjon tegi seejärel uue katse küsimust lahendada ja esitas 13. oktoobril
2004. aastal uue ettepaneku (COM(2004)0654), mille Euroopa Parlament samuti tagasi lükkas
– seekord 18. jaanuaril 2006 toimunud esimesel lugemisel. 23. mail 2013 esitas komisjon
uue sadamateenuste liberaliseerimise meetmete paketi, mis koosneb teatisest pealkirjaga
„Sadamad kui kasvumootor“ (COM(2013) 0295) ja ettepanekust võtta vastu määrus, millega
luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik
(COM(2013) 0296). 15. veebruaril 2017 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) 2017/352. Kõnealune uus strateegia on läbivaadatud üleeuroopalise transpordivõrgu
suuniste (vt teabelehte 5.8.1) osa ja hõlmab 319 suuremat meresadamat. Eesmärk on
luua sektoris võrdsed konkurentsitingimused, kaitsta sadamate käitajaid ebakindluse eest
ning tekitada riiklike ja erainvesteeringute jaoks soodsam õhkkond. Määruses selgitatakse,
millistel tingimustel sadamateenuste osutamise vabadus kehtib, näiteks millised ohutuse või
keskkonnakaitse miinimumnõuded võib kehtestada, millistel tingimustel võib käitajate arvu
piirata ning milliste menetluste põhjal sellistel juhtudel käitajaid valitakse. Kehtestatakse
ühtsed eeskirjad riikliku rahastamise läbipaistvuse ning sadamataristute ja -teenuste eest tasu
võtmise kohta, eeskätt tagatakse sadama kasutajatega konsulteerimine. Kõigis liikmesriikides
kehtestatakse uued kaebuste käsitlemise ja sadama sidusrühmade erimeelsuste lahendamise

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENTALL/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52004PC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013PC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.8.1.pdf
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mehhanismid. Ning veel nõutakse, et kõik sadamateenuste pakkujad annaksid oma töötajatele
piisava väljaõppe.
Sadamates valitsevaid töötingimusi reguleerivaid sotsiaalõigusnorme käsitletakse sadamate
sotsiaaldialoogi komitees, mis loodi 2013. aastal ning mille koosseisu kuuluvad
sadamavaldajad, terminalioperaatorid, dokitöötajad ja muud sadamatöötajad.
D. Töötingimused
21. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/63/EÜ põhines Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu
(ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute (ETF) vahelisel kokkuleppel.
Selles käsitleti meremeeste tööaja kestust liidu liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel ning
13. detsembri 1999. aasta direktiiviga 1999/95/EÜ kohaldati seda ka ühenduse sadamates
peatuvatele kolmanda riigi lipu all sõitvatele laevadele. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO) võttis 23. veebruaril 2006. aastal vastu meretöönormide konventsiooni, luues sellega ühe
ühtse õigusakti, mis hõlmab kõiki meretöö suhtes praegu kohaldatavaid norme: meremeeste
õigust turvalisele ja ohutule töökohale vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele, nõuetekohaseid
töö- ja elutingimusi, tervisekaitset, meditsiiniabi ja sotsiaalkaitset. Meretöönormide
konventsiooni kokkuleppe rakendamine toimub direktiiviga 2009/13/EÜ, millega muudetakse
direktiivi 1999/63/EÜ.
21. novembri 2012. aasta direktiivis 2012/35/EL, millega muudetakse direktiivi 2008/106/
EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta, on sätestatud, et meremeeste väljaõpet
ja diplomeerimist reguleeritakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) meremeeste
väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooniga (STCW konventsioon).
Nimetatud konventsioon võeti vastu 1978. aastal ja jõustus 1984. aastal, kuid 1995. ja 2010.
aastal tehti selles olulisi muudatusi.
12. augusti 2013. aasta direktiiviga 2013/38/EL muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis
käsitleb sadamariigi kontrolli, ning viiakse õigusakt eelnimetatud 2006. aasta meretöönormide
konventsiooniga paremini kooskõlla. Muudetud direktiivis viidatakse ka järgmistele aktidele:
i) 2001. aasta laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline
konventsioon ning ii) 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon laeva punkrist pärineva
kütteõlireostuse kahjuga seotud tsiviilvastutuse kohta (nn punkrikütuse konventsioon).
2006. aasta meretöönormide konventsiooni osas Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA)
ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) vahel saavutatud kokkuleppe
rakendamine toimus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiviga
2013/54/EL meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi
kohustuste kohta.
Ning lõpuks, 6. oktoobri 2015. aasta direktiiviga 2015/1794/EL muudeti viit direktiivi (2008/94/
EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ), mis käsitlevad töötajate teavitamist
ja nendega konsulteerimist, töönõukogusid, kollektiivseid koondamisi, ettevõtete (teistele
omanikele) üleminekut ja tööandja maksejõuetust nii, et need hõlmaksid meremehi kõigis
liikmesriikides.
E. Meretranspordi keskkonnanõuded
Viimastel aastatel on võetud arvukalt meetmeid merekeskkonna kaitseks. Nendest olulisemad
on järgmised:
— 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise

seadmete kohta sadamates, millega kehtestatakse kohustuslik õli, õlisegude, laevaheitmete
ja lastijäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu sadamates ja selle jõustamiseks vajalik
kontrollimehhanism;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
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— 14. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 782/2003 tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta
laevadel. Neid ühendeid kasutati peamiselt laevakerel veeorganismide tõrje vahenditena,
kuid need kahjustavad tõsiselt keskkonda. Määrusega rakendatakse laevade kahjulike
kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon, mille Rahvusvaheline
Mereorganisatsioon võttis vastu 5. oktoobril 2001;

— 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud
merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest. Direktiiv
sisaldab rikkumiste täpseid määratlusi ja selles on sätestatud, et rikkumiste korral
kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid kriminaal- või halduskaristusi.
Direktiivi muudeti 21. oktoobri 2009. aasta direktiiviga 2009/123/EÜ, millega sätestatakse
saasteainete merreheitmise eest vastutavatele isikutele asjakohaste karistuste määramine,
sealhulgas kriminaalkaristused ka väiksemate rikkumiste korral;

— 21. novembri 2012. aasta direktiiviga 2012/33/EL (nn väävlisisalduse direktiiv)
sätestatakse, et La Manche'i väinas, Põhjamerel ja Läänemerel liiklevad kaubalaevad ei tohi
alates 1. jaanuarist 2015 kasutada kütust, mille väävlisisaldus on üle 0,1 massiprotsendi.
Nimetatud merealad liigitatakse kooskõlas MARPOLi konventsiooni VI lisaga väävliheite
kontrolli piirkondadeks. Vaata ka 11. mai 2016. aasta direktiivi 2016/802/EL, mis käsitleb
väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament nõudis 12. aprilli 2005. aasta resolutsioonis merelühisõidu kohta
lähimerevedude tõhusamat edendamist, haldusmenetluste piiramist, liikmesriikide vaheliste
kvaliteetsete transpordikoridoride arendamist ning sadamatele juurdepääsu parandamiseks
taristutesse tehtavate investeeringute esmatähtsaks lugemist.
Oma 5. mai 2010. aasta resolutsioonis strateegiliste eesmärkide ja soovituste kohta seoses
ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani toetas Euroopa Parlament põhimõtteliselt
komisjoni käsitlust. Lisaks nõudis parlament ulatuslikumaid meetmeid mugavuslippude
kasutamise kuritarvitamise vastu, uusi riigiabi eeskirju ja sadamatele mõeldud suuniseid,
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kontekstis mereteedele (eelkõige meremagistraalidele)
suurema tähelepanu pööramist, meretranspordi säästvamaks muutmiseks laevade heitkoguste
vähendamist ning ühise Euroopa mereala raames Euroopa meretranspordipoliitika
väljatöötamist.
15. detsembril 2011 võttis Euroopa Parlament vastusena komisjoni 2011. aasta valgele
raamatule vastu resolutsiooni Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava kohta.
Meretranspordi osas nõudis parlament järgmist:
— nn sinist vööndit käsitleva ettepaneku esitamist 2013. aastaks (vt COM(2013)0510 8.

juulist 2013);

— Euroopa keskpikkade ja lähimerevedude poliitika väljatöötamist ning

— vähemalt 15% TEN-T vahendite eraldamist projektidele, millega parandatakse
meresadamate, siseveesadamate ja mitmeliigilise transpordi platvormide säästlikke ja
mitut transpordiliiki hõlmavaid ühendusi.

Selle teema käsitlemise jätkuks võttis Euroopa Parlament 2. juulil 2013. aastal vastu
resolutsiooni sinise majanduskasvu kohta, mis sisaldab parlamendi edasist tegevuskava koos
integreeritud merenduspoliitika taaselustamise meetmetega. Euroopa Parlament soovitas luua
merealade ruumilise planeerimise süsteemid, ajakohastada taristuid ning tagada kutseoskuste

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010IP0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-584
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/1041063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
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kättesaadavuse. Olulise punktina rõhutas parlament taas, kuivõrd tähtsad on merendusala
oskused ja töökohad, teadus- ja uuendustegevus ning ELi osakaal laevanduse ja laevaehituse
valdkonnas.
28. aprillil 2015 võttis Euroopa Parlament vastu seadusandliku resolutsiooni, millega kiideti
muutmata kujul heaks nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu 29.
aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi
heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ.
Christina Ratcliff
06/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
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