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LYHYET PERUSTELUT

Sinisen talouden kehittäminen Euroopassa meritalouden ja merenkulkualan kestävän 
kehittämisen turvaamiseksi on tärkeä osa unionin tavoitetta tulla älykkääksi, kestäväksi ja 
osallistavaksi taloudeksi vuoteen 2020 mennessä. Tarvitaan merialueiden yhdennettyä ja 
johdonmukaista käyttöä ja hoitoa, jotta voidaan taata kestävä kasvu ja säilyttää rannikko- ja 
merialueiden ekosysteemit tuleville sukupolville siten, että torjutaan meri- ja 
rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat paineet, jotka johtuvat niiden kasvavasta käytöstä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, luonnonmullistuksista ja eroosiosta.

Komission ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden 
toimintojen kestävää kasvua ja rannikko- ja merialueiden varojen kestävää käyttöä laatimalla 
puitteet toimivalle merten aluesuunnittelulle unionin aluevesillä ja rannikkoalueiden 
yhdennetylle käytölle ja hoidolle jäsenvaltioiden rannikkoalueilla sekä kattamalla kaikki 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyvät politiikan alat, joilla 
on vaikutusta rannikoihin, meriin ja valtameriin.

Ehdotuksen avulla pyritään luomaan järjestelmällinen, koordinoitu, osallistava ja rajat ylittävä 
lähestymistapa meriasioiden yhdennettyyn hallinnointiin. Merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden tarkoituksena on heijastaa, 
yhdentää ja liittää toisiinsa kansallisissa tai alueellisissa politiikoissa määriteltyjä tavoitteita, 
yksilöidä alojen välisiä ristiriitoja ehkäiseviä tai lieventäviä toimia ja osaltaan edistää meri- ja 
rannikkoalueita koskevien unionin alakohtaisten toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista. Ehdotuksen sisältönä on jäsenvaltioiden velvoittaminen pyrkimään 
toiminnassaan merialueita koskevien asioiden hoidon johdonmukaisuuteen. Tähän pyritään 
samalla merialueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
kautta.

Esittelijä on samaa mieltä komission ehdotuksen pyrkimyksistä ja sisällöstä ja tukee niitä sekä 
katsoo, että kyseessä on suuri askel kohti sinisen talouden luomista Euroopan meri- ja 
rannikkoalueiden kestävän kehityksen turvaamiseksi. Ehdotetuilla tarkistuksilla halutaan 
parantaa joitakin ehdotuksen näkökohtia ja erityisesti selventää ja lujittaa kestävän 
kehityksen, ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen säilyttämisen tavoitteita

Resurssien asianmukaisen käytön varmistamiseksi on esimerkiksi tärkeää, että jäsenvaltiot 
ottavat huomioon kaasun- (johon on sisällytettävä liuskekaasu) ja energiantuotannon lisäksi 
niiden varastointitoimenpiteet. Lisäksi esittelijä pitää välttämättömänä rantasedimenttien 
kestävää ja ympäristöystävällistä käyttöä, jotta voidaan tasapainottaa ilmastonmuutoksesta, 
eroosiosta tai meriveden noususta rannikolle kärsivien tai niille riskialttiiden alueiden 
tilanteita.

Lisäksi on tarpeen saada yleisö osallistumaan varhaisessa vaiheessa tehokkaasti 
kehityssuunnitelmiin myös siksi, että voidaan välttää luonnonvarojen käyttöön liittyvät 
konfliktit. Lopuksi on tarpeen tarkentaa selvemmin, että direktiivin säännöksiä on sovellettava 
olemassa olevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Merten aluesuunnittelussa ja 
rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja 
hoidossa olisi sovellettava direktiivin 
2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa 
lähestymistapaa, jotta varmistettaisiin, että 
kaikista toiminnoista aiheutuva 
kokonaispaine pysyy tasolla, joka on 
yhteensopiva ympäristön hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, ja että merten 
ekosysteemien kyky reagoida ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei 
vaarannu, samalla kun mahdollistetaan 
merellisten hyödykkeiden ja palveluiden 
kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville 
sukupolville.

(15) Merten aluesuunnittelussa ja 
rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja 
hoidossa olisi sovellettava direktiivin 
2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun ekosysteemeihin perustuvan 
lähestymistavan lisäksi ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, jotta 
varmistettaisiin, että kaikista toiminnoista 
aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, 
joka on yhteensopiva ympäristön hyvän 
tilan saavuttamisen ja luonnonvarojen 
säilyttämisen kanssa, ja että merten 
ekosysteemien kyky reagoida ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei 
vaarannu, samalla kun mahdollistetaan 
merellisten hyödykkeiden ja palveluiden 
kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville 
sukupolville.

Or. it

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Rannikkoalueiden sopeuttamiseksi 
ilmastonmuutokseen, eroosion tai 
liiallisen vesijätön, meriveden nousun 
rannikolle sekä ympäristön hyvän tilan ja 
rannikkojen biologisen 
monimuotoisuuden heikentymisen 
torjumiseksi on erittäin tärkeää, että 
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rantasedimenttejä käytetään kestävällä ja 
ympäristöystävällisellä tavalla, jotta 
tasapainotetaan ongelmallisia alueita, 
joita uhkaavat riskit ovat suurempia. 
Mannerjalustan merenalaisia 
kerrostumia voidaan hyödyntää silloin, 
kun rannikkojärjestelmien yhteydessä on 
pulaa sedimenttiresursseista.

Or. it

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on 
monimutkaista, ja siinä on mukana eri 
hallintotasojen viranomaisia, talouden 
toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta 
kasvun kestävyys voitaisiin turvata 
toimivalla tavalla, on olennaista, että 
sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä 
kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen 
merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioiden laadinnan 
tarkoituksenmukaisessa vaiheessa ja 
asiaankuuluvan EU-lainsäädännön 
mukaisesti. Hyvä esimerkki julkista 
kuulemista koskevista säännöksistä on 
direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 
kohdassa.

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on 
monimutkaista, ja siinä on mukana eri 
hallintotasojen viranomaisia, talouden 
toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta 
kasvun kestävyys voitaisiin turvata 
toimivalla tavalla, on olennaista, että 
sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä 
kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen 
merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioiden laadinnan varhaisessa
vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-
lainsäädännön mukaisesti. Hyvä esimerkki 
julkista kuulemista koskevista säännöksistä 
on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
2 kohdassa sekä tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/42/EY1.

____________________
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. it
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltiot voivat merten 
aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden
kautta vähentää muun asiaankuuluvan 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja 
kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioiden aikataulujen olisi 
oltava linjassa niiden aikataulujen kanssa, 
joista säädetään seuraavassa: direktiivi 
2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden 
edellytetään varmistavan, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 
on vähintään 20 prosenttia, ja jossa 
yksilöidään lupa-, todistus- ja 
suunnittelumenettelyjen, 
aluesuunnittelumenettelyt mukaan 
luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi 
uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa; direktiivi 
2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU 
liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään 
jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin 
toimenpiteisiin saavuttaakseen tai 
ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan 
vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään 
merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla 
tuetaan ekosysteemeihin perustuvan 
lähestymistavan soveltamista ihmisen 
toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä 
tila saavutettaisiin; yhteisön suuntaviivoista 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 
1692/96/EY muuttamisesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 884/2004/EY, jossa edellytetään, että 
vuoteen 2020 mennessä perustetaan 
Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen 
infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan 

(23) Jäsenvaltiot voivat merten 
aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 
kautta vähentää muun asiaankuuluvan 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja 
kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioiden aikataulujen olisi 
oltava linjassa niiden aikataulujen kanssa, 
joista säädetään seuraavassa: direktiivi 
2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden 
edellytetään varmistavan, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 
on vähintään 20 prosenttia, ja jossa 
yksilöidään lupa-, todistus- ja 
suunnittelumenettelyjen, 
aluesuunnittelumenettelyt mukaan 
luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi 
uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa; direktiivi 
2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU 
liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään 
jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin 
toimenpiteisiin saavuttaakseen tai 
ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan 
vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään 
merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla 
tuetaan ekosysteemeihin perustuvan 
lähestymistavan soveltamista ihmisen 
toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä 
tila saavutettaisiin; direktiivi 2008/56/EY; 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annettu 
neuvoston direktiivi 92/43/ETY1; 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annettu 
neuvoston direktiivi 79/409/ETY 2;
yhteisön suuntaviivoista Euroopan 
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laajuinen liikenneverkko. laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY 
muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
884/2004/EY, jossa edellytetään, että 
vuoteen 2020 mennessä perustetaan 
Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen 
infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan 
laajuinen liikenneverkko.

____________________
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EYVL. L 103, 25.4.1979, s. 1.

Or. it

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta tuetaan tämän direktiivin 
laajaa ja koordinoitua soveltamista koko 
EU:ssa, olisi järkevää yksilöidä olemassa 
olevien rahoitusvälineiden joukosta 
resurssit, joilla voidaan tukea merten 
aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden 
käyttöä koskeviin strategioihin ja 
suunnitelmiin liittyviä 
demonstrointiohjelmia ja hyvien 
käytäntöjen ja toimivien prosessien 
vaihtoa.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä luodaan merten 
aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden 
yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, 
joilla pyritään edistämään meri- ja 

1. Tällä direktiivillä luodaan merten 
aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden 
yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, 
joilla pyritään edistämään meri- ja 
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rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua 
ja meri- ja rannikkoalueiden varojen 
käytön kestävyyttä.

rannikkoalueiden talouden kestävää 
kehitystä ja meri- ja rannikkoalueiden 
varojen käytön kestävyyttä.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin.

1. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin 
Euroopan unionin ja kansallisen 
olemassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Merten aluesuunnitelmissa ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioissa on sovellettava 
ekosysteemeihin perustuvaa 
lähestymistapaa, jolla helpotetaan 
keskenään kilpailevien alakohtaisten 
toimintojen rinnakkaiseloa ja ehkäistään 
ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja 
rannikkoalueilla, jotta edistettäisiin

Merten aluesuunnitelmissa ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioissa on edistettävä 
kestävää kehitystä ekosysteemeihin 
perustuvan lähestymistavan avulla, jolla 
helpotetaan keskenään kilpailevien 
alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja 
ehkäistään ristiriitoja niiden välillä 
merivesillä ja rannikkoalueilla kaikkien 
ihmisen toimintaan liittyvien 
sidosryhmien täysimääräisen 
osallistumisen avulla, jotta edistettäisiin

Or. it
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista 
unionissa edistämällä merienergialähteiden
kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan 
energiaan perustuvien energialähteiden
kehittämistä, energiaverkkojen yhteen
kytkemistä ja energiatehokkuutta;

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista 
unionissa, sisäisten energiamarkkinoiden 
yhdentymisen tehostamista ja kestävään 
kehitykseen ja ympäristönsuojeluun
osallistumista merienergialähteiden
kehittämisen, uusien ja uusiutuvaan 
energiaan perustuvien energialähteiden
kehittämisen, energiaverkkojen yhteen
kytkemisen ja energiatehokkuuden avulla;

Or. it

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) meriliikennettä ja toimivien ja 
kustannustehokkaiden meriliikennereittien 
tarjoamista Euroopassa sekä satamien 
käyttömahdollisuuksia ja 
liikenneturvallisuutta;

(b) kestävää meriliikennettä ja toimivien ja 
kustannustehokkaiden meriliikennereittien 
turvaamista Euroopassa sekä satamien 
käyttömahdollisuuksia ja 
liikenneturvallisuutta;

Or. it

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) rannikko- ja merialueiden 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
varmistamista.

(e) rannikko- ja merialueiden 
ilmastonmuutokseen kohdistuvan 
vastustuskyvyn varmistamista.

Or. it
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
ainakin seuraavat toiminnot:

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
ainakin seuraavat osatekijät:

Or. it

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) öljyn- ja kaasunporauspaikat ja -
infrastruktuurit; 

(b) öljyn sekä maa- ja liuskekaasun 
porauspaikat ja -infrastruktuurit; 

Or. it

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) hiilidioksidin ja kaasun 
varastointipaikat ja -infrastruktuurit;

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) merenalaiset sedimenttikerrostumat, 
joita voidaan käyttää rannikoiden 
täyttämiseen;
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Or. it

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) luonnonsuojelualueet. (g) luonnon- ja lajiensuojelualueet 
Euroopan unionin ja kansallisen sekä 
ympäröivien alueiden lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, 
energialähteisiin ja uusiutuvan energian 
tuotantoon liittyvät laitokset mukaan 
luettuina; 

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, 
energialähteisiin ja uusiutuvan energian 
tuotantoon ja varastointiin liittyvät 
laitokset mukaan luettuina;

Or. it

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) rannikkosedimenttien kestävä käyttö, 
mukaan lukien satamien ja tulvasuojien 
läheisyydessä olevat kerrostumat;

Or. it
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, 
ekosysteemipalvelujen ja luonnon, 
rannikkomaisemien ja saarten 
säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito;

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, 
luonnonvarojen, ekosysteemipalvelujen ja 
luonnon, rannikkomaisemien ja saarten 
suojelu, säilyttäminen, ennallistaminen ja 
hoito;

Or. it

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) luonnonvarojen käyttöön liittyvien 
ihmisen toiminnasta johtuvien konfliktien 
vähentäminen ja valvonta;

Or. it

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, 
joilla yleisö voi osallistua varhaisessa 
vaiheessa merten aluesuunnitelmien ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon strategioiden laadintaan.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisten lainsäädäntöjärjestelmien 
mukaisesti keinot, joilla yleisö voi 
osallistua varhaisessa vaiheessa merten 
aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 
laadintaan.

Or. it


