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LÜHISELGITUS

Meremajanduse areng Euroopas mere- ja merendusvaldkonna jätkusuutliku kasvu näol on 
oluline osa ELi eesmärgist muuta ühenduse majandus aastaks 2020 arukaks, jätkusuutlikuks 
ja kaasavaks. Jätkusuutliku kasvu tagamiseks ning ranniku ja mere ökosüsteemide 
säilitamiseks tulevastele põlvkondadele on vajalik integreeritud ja ühtne mereala 
majandamine, mis seisab vastu survele, mida avaldavad mere- ja rannikuressurssidele nende 
suurenev kasutamine ning kliimamuutused, loodusõnnetused ja erosioon. 

Kavandatava direktiivi peamine eesmärk on edendada mere ja rannikuga seotud tegevuse 
jätkusuutlikku kasvu ning mere- ja rannikuressursside säästvat kasutamist, luues raamistiku 
mereala ruumilise planeerimise tõhusaks rakendamiseks ELi vetes ja rannikualade 
integreeritud haldamiseks liikmesriikide rannikupiirkondades, võttes arvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu kõiki poliitikavaldkondi, mis võivad avaldada mõju rannikualadele, 
meredele ja ookeanidele. 

Ettepanekus välja pakutud raamistik seisneb süstemaatilises, kooskõlastatud, kaasavas ja 
piiriüleses lähenemisviisis merenduse integreeritud juhtimisele kooskõlas liikmesriikide ja 
rahvusvahelise õigusega. Mereala ruumiliste planeeringute ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiate eesmärk on kajastada, integreerida ja siduda riiklikus või 
piirkondlikus sektoripõhises poliitikas kindlaksmääratud eesmärke, määrata kindlaks abinõud, 
mida kasutada eri sektorite vaheliste konfliktide vältimiseks või leevendamiseks ning aidata 
kaasa ELi merendus- ja rannikupoliitika eesmärkide saavutamisele. Käesoleva ettepanekuga 
nõutakse liikmesriikidelt, et nende võetavad meetmed taotleksid piiriülese koostöö kaudu 
sidusust kõigil sama merepiirkonna ja ranniku merealadel võetavate meetmetega. 

Arvamuse koostaja jagab ja toetab komisjoni ettepaneku eesmärke ja sisu ning leiab, et see on 
oluline samm meremajanduse loomise suunas, et tagada Euroopa mere- ja rannikuala 
jätkusuutlik areng. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on parandada ettepaneku 
mõningaid aspekte ning täpsustada ja tugevdada eelkõige jätkusuutlikku arengut, 
keskkonnakaitset ja loodusvarade säilitamist puudutavaid eesmärke. 

Ressursside nõuetekohaseks majandamiseks on näiteks oluline, et liikmesriigid võtaksid oma 
kavades arvesse lisaks gaasi (mille hulka tuleks arvata ka kildagaas) ja energia tootmisele ka 
vastavaid säilitamisprotseduure. Samuti peab arvamuse koostaja väga oluliseks rannikualade 
setete nõuetekohast, jätkusuutliku ja loodussõbralikku majandamist, mille eesmärk on 
tasakaalustada seisundeid, mida ähvardab kahju ning kliimamuutuste, erosiooni ja 
ingressioonioht. 

Lisaks on vajalik üldsuse täielik ja tõhus kaasamine ruumiliste planeeringute otsuste 
väljatöötamise varajases etapis, mis on muu hulgas vahend, et vältida konflikti loodusvarade 
kasutamise pärast. Lõpetuseks vajab selgemini täpsustamist, et kõnealuse direktiivi sätteid 
tuleb kohaldada kooskõlas kehtivate Euroopa ja riiklike õigusaktidega. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Mereala ruumilisel planeerimisel ja 
rannikuala integreeritud majandamisel 
tuleks kohaldada direktiivi 2008/56/EÜ 
artikli 1 lõikes 3 osutatud ökosüsteemil 
põhinevat lähenemisviisi, et tagada kõigist 
tegevustest tulenev kogusurve sellisel 
tasemel, mis aitab saavutada hea 
keskkonnaseisundi, ning selle, et 
mereökosüsteemide võime reageerida 
inimtegevusest tingitud muutustele ei oleks 
ohus, tagades samas praegustele ja 
tulevastele põlvkondadele merekaupade ja 
-teenuste jätkusuutliku kasutamise.

(15) Mereala ruumilisel planeerimisel ja 
rannikuala integreeritud majandamisel 
tuleks kohaldada lisaks direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 1 lõikes 3 osutatud 
ökosüsteemil põhinevale lähenemisviisile 
ettevaatusprintsiipi, et tagada kõigist 
tegevustest tulenev kogusurve sellisel 
tasemel, mis aitab saavutada loodusvarade
säilitamise hea keskkonnaseisundi, ning 
selle, et mereökosüsteemide võime 
reageerida inimtegevusest tingitud 
muutustele ei oleks ohus, tagades samas 
praegustele ja tulevastele põlvkondadele 
merekaupade ja -teenuste jätkusuutliku 
kasutamise.

Or. it

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Rannikualade kohandamisel 
kliimamuutustele, võitluses ranniku 
erosiooni ja üleliigse settimise vastu, mere 
ingressiooni, keskkonnaseisundi 
halvenemise ja rannikualade 
ökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise ohu vastu on äärmiselt oluline 
rannikusetete nõuetekohane, jätkusuutlik 
ja loodussõbralik majandamine, et 
tasakaalustada olukordi, mida ähvardab 
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kahju ja ohud. Settevarude puudumise 
korral rannikualade süsteemidest võib 
kasutada mandrilaval paiknevat 
merealust settekihti.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Mere- ja rannikualade majandamine 
on keeruline ülesanne ning sellega on 
seotud eri tasandite ametiasutused, 
ettevõtjad ja muud sidusrühmad. Säästva 
arengu tõhusaks tagamiseks on oluline, et 
sidusrühmade, ametiasutuste ja üldsusega 
konsulteeritaks õigel ajal, kui 
valmistatakse ette mereala ruumilisi 
planeeringuid ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiaid käesoleva 
direktiivi raames kooskõlas ELi 
asjakohaste õigusaktidega. Hea näite 
üldsuse kaasamist käsitlevatest sätetest 
võib leida direktiivi 2003/35 artikli 2 
lõikest 2.

(22) Mere- ja rannikualade majandamine 
on keeruline ülesanne ning sellega on 
seotud eri tasandite ametiasutused, 
ettevõtjad ja muud sidusrühmad. Säästva 
arengu tõhusaks tagamiseks on oluline, et 
sidusrühmade, ametiasutuste ja üldsusega 
konsulteeritaks õigel ajal, alates mereala 
ruumiliste planeeringute ja rannikuala 
integreeritud majandamise strateegiate 
väljatöötamise varajasest etapist käesoleva 
direktiivi raames kooskõlas ELi 
asjakohaste õigusaktidega. Hea näite 
üldsuse kaasamist käsitlevatest sätetest 
võib leida direktiivi 2003/35 artikli 2 
lõikest 2 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivist 
2001/42/EÜ teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta. 

____________________
1EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.

Or. it
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Mereala ruumiliste planeeringute ja 
rannikuala integreeritud majandamise 
strateegiate kaudu on liikmesriikidel 
võimalik vähendada halduskoormust ja 
kulusid, et toetada muude asjakohaste liidu 
õigusaktide rakendamiseks võetavaid 
meetmeid. Mereala ruumiliste 
planeeringute ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiate ajakavad peaksid 
seepärast olema ühtsed nende ajakavadega, 
mis on sätestatud muudes asjakohastes 
õigusaktides, eelkõige järgmistes: direktiiv 
2009/28/EÜ, milles on sätestatud nõue, et 
liikmesriigid tagavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia vähemalt 
20 %-lise osakaalu energia lõpptarbimises 
2020. aastaks, ning väidetakse, et loa-, 
sertifitseerimis- ja planeerimismenetluste, 
sealhulgas ruumilise planeerimise 
menetluste kooskõlastamine aitab suurel 
määral kaasa ELi taastuvenergia 
eesmärkide saavutamisele; direktiiv 
2008/56/EÜ ja otsuse 2010/477/EL A-lisa 
punkt 6, milles on sätestatud nõue, et 
liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
saavutamiseks 2020. aastaks, ning milles 
on öeldud, et mereala ruumiline 
planeerimine on vahend selleks, et toetada 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi 
inimtegevuse ohjamiseks, et saavutada hea 
keskkonnaseisund; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus 884/2004/EÜ, millega 
muudetakse otsust 1692/96/EÜ 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 
käsitlevate ühenduse suuniste kohta, mille 
kohaselt tuleb 2020. aastaks rajada 
üleeuroopaline transpordivõrk, millesse 
ühendatakse Euroopa maismaa-, mere- ja 
õhutranspordi infrastruktuurid.

(23) Mereala ruumiliste planeeringute ja 
rannikuala integreeritud majandamise 
strateegiate kaudu on liikmesriikidel 
võimalik vähendada halduskoormust ja 
kulusid, et toetada muude asjakohaste liidu 
õigusaktide rakendamiseks võetavaid 
meetmeid. Mereala ruumiliste 
planeeringute ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiate ajakavad peaksid 
seepärast olema ühtsed nende ajakavadega, 
mis on sätestatud muudes asjakohastes 
õigusaktides, eelkõige järgmistes: direktiiv 
2009/28/EÜ, milles on sätestatud nõue, et 
liikmesriigid tagavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia vähemalt 
20 %-lise osakaalu energia lõpptarbimises 
2020. aastaks, ning väidetakse, et loa-, 
sertifitseerimis- ja planeerimismenetluste, 
sealhulgas ruumilise planeerimise 
menetluste kooskõlastamine aitab suurel 
määral kaasa ELi taastuvenergia 
eesmärkide saavutamisele; direktiiv 
2008/56/EÜ ja otsuse 2010/477/EL A-lisa 
punkt 6, milles on sätestatud nõue, et 
liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
saavutamiseks 2020. aastaks, ning milles 
on öeldud, et mereala ruumiline 
planeerimine on vahend selleks, et toetada 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi 
inimtegevuse ohjamiseks, et saavutada hea 
keskkonnaseisund; direktiiv 2008/56/EÜ; 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta; nõukogu 2. aprilli 1979. aasta 
direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus 884/2004/EÜ, 
millega muudetakse otsust 1692/96/EÜ 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 
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käsitlevate ühenduse suuniste kohta, mille 
kohaselt tuleb 2020. aastaks rajada 
üleeuroopaline transpordivõrk, millesse 
ühendatakse Euroopa maismaa-, mere- ja 
õhutranspordi infrastruktuurid.

____________________
1EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
1EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Kõnealuse direktiivi laiaulatusliku 
ja kooskõlastatud kohaldamise 
tugevdamiseks ühenduse territooriumil on 
vajalik rahastamisvahendites määratleda 
vahendid näidisprogrammide ja heade 
tavade vahetamiseks rannikuala ja 
mereala strateegiate ja halduskavade ning 
juhtimise ekspertprotsesside toetamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
mereala ruumilise planeerimise ja 
rannikualade integreeritud haldamise 
raamistik, et edendada mere- ja 
rannikualade majanduse jätkusuutlikku 
kasvu ning mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
mereala ruumilise planeerimise ja 
rannikualade integreeritud haldamise 
raamistik, et edendada mere- ja 
rannikualade majanduse jätkusuutlikku 
arengut ning mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse mere-
ja rannikualade suhtes.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse mere-
ja rannikualade suhtes kooskõlas kehtivate 
Euroopa ja riiklike õigusaktidega.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mereala ruumilistes planeeringutes ja 
rannikuala integreeritud majandamise 
strateegiates kohaldatakse ökosüsteemil 
põhinevat lähenemisviisi, et hõlbustada 
mere- ja rannikualal võetavate 
konkureerivate valdkondade meetmete 
kooseksisteerimist ja vältida nendevahelisi 
konflikte, ning püütakse saavutada järgmisi 
eesmärke:

Mereala ruumilistes planeeringutes ja 
rannikuala integreeritud majandamise 
strateegiates edendatakse jätkusuutlikku 
arengut ökosüsteemil põhineva
lähenemisviisi kaudu, et hõlbustada mere-
ja rannikualal võetavate konkureerivate 
valdkondade meetmete kooseksisteerimist 
ja vältida nendevahelisi konflikte vastavate 
inimtekkeliste komponentide täieliku 
kaasamise kaudu, ning püütakse saavutada 
järgmisi eesmärke:

Or. it

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada liidu energiavarustus, edendades
mereenergiaallikate väljatöötamist, uute ja 
taastuvate energiavormide väljatöötamist, 
energiavõrkude omavahelist ühendamist ja 
energiatõhusust;

(a) tagada liidu energiavarustus, 
tugevdades energia siseturu integreerimist 
ning aidates kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele mereenergiaallikate 
väljatöötamise, uute ja taastuvate 
energiavormide väljatöötamise, 
energiavõrkude omavahelise ühendamise
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ja energiatõhususe kaudu;

Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada meretransporti ning luua 
kiired ja kulutõhusad laevaliinid kogu 
Euroopas, sh edendada sadamatele 
juurdepääsetavust ja transpordiohutust;

(b) tagada meretranspordi säästev areng
ning luua kiired ja kulutõhusad laevaliinid 
kogu Euroopas, sh edendada sadamatele 
juurdepääsetavust ja transpordiohutust;

Or. it

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada kliimamuutustele 
vastupanuvõimelised ranniku- ja merealad.

(e) tagada kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisemad ranniku- ja 
merealad.

Or. it

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mereala ruumiliste planeeringute 
koostamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
vähemalt järgmist: 

Mereala ruumiliste planeeringute 
koostamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
vähemalt järgmisi elemente: 

Or. it



PE516.628v01-00 10/12 PA\943459ET.doc

ET

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nafta- ja gaasi tootmise kohad ja 
infrastruktuurid; 

(b) nafta, gaasi ja kildagaasi tootmise 
kohad ja infrastruktuurid; 

Or. it

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) süsinikdioksiidi ja maagaasi 
säilitamise kohad ja infrastruktuurid;

Or. it

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) merealused setete lademed, mis on 
kasulikud ranniku toitmiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) looduskaitsealad. (g) looduse ja liikide kaitsmise ja 
säilitamise alad vastavalt Euroopa ja 
liikmesriikide ning piirnevate riikide 
õigusaktidele.
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Or. it

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) konkreetsete loodusvarade kasutamine, 
sh energiatootmise ja taastuvenergia 
tootmise rajatised; 

(a) konkreetsete loodusvarade kasutamine, 
sh energiatootmise ja taastuvenergia 
tootmise ning säilitamise rajatised; 

Or. it

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rannikusetete jätkusuutlik 
majandamine, sealhulgas sadama- ja 
kaitsetegevuse koondamine nende 
vahetusse lähedusse;

Or. it

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) looduskaitse, ranniku ökosüsteemide 
taastamine ja majandamine, ökosüsteemi 
teenused ja loodus, rannikumaastikud ja 
saared;

(e) looduskaitse, ranniku ökosüsteemide 
taastamine ja majandamine ning 
säilitamine, loodusvarad, ökosüsteemi 
teenused ja loodus, rannikumaastikud ja 
saared;

Or. it
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) loodusvarade kasutamisega seotud 
konfliktide vähendamine ja kontrollimine;

Or. it

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad vahendid 
kõigi huvitatud isikute ja üldsuse 
kaasamiseks mereala ruumiliste 
planeeringute ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiate väljatöötamise 
varajases etapis. 

1. Liikmesriigid kehtestavad vahendid 
kõigi huvitatud isikute ja üldsuse 
kaasamiseks mereala ruumiliste 
planeeringute ja rannikuala integreeritud 
majandamise strateegiate väljatöötamise 
varajases etapis kooskõlas riikide 
õigussüsteemidega.

Or. it


