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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vadinamosios mėlynosios ekonomikos plėtra Europoje siekiant tvaraus jūrų ir jūrininkystės 
sektorių augimo yra svarbi Sąjungos tikslo iki 2020 m. susikurti pažangią, tvarią ir įtraukią 
ekonomiką dalis. Integruotas ir darnus jūrų erdvės valdymas reikalingas siekiant užtikrinti 
tvarų vystymąsi ir išsaugoti pakrančių bei jūrų zonų ekosistemas ateities kartoms, tinkamai 
sprendžiant jūrų ir pakrančių ištekliams daromo poveikio problemas, atsirandančias dėl 
augančio jų vartojimo ir klimato kaitos, gaivalinių nelaimių bei erozijos padarinių.

Pagrindinis Komisijos siūlomos direktyvos tikslas – skatinti tvarų jūrinės ir pakrantės veiklos 
augimą ir tausų jūrų ir pakrančių išteklių naudojimą, nustatant veiksmingo jūrų erdvės 
planavimo Sąjungos vandenyse ir integruoto pakrančių zonų valdymo valstybių narių 
pakrančių zonose įgyvendinimo sistemą, kuri apimtų visas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo politikos sritis, darančias poveikį pakrantėms, jūroms ir vandenynams.

Pagal šią sistemą, kurią siekiama sukurti, integruotam jūrų valdymui pagal nacionalinę ir 
tarptautinę teisę būtų taikomas sisteminis, koordinuotas, įtraukusis ir tarpvalstybinis metodas. 
Kuriant jūrų erdvės valdymo planus ir integruoto pakrančių zonų valdymo strategijas 
ketinama atsižvelgti į apibrėžtus nacionalinės ar regioninės sektorių politikos tikslus, juos 
įtraukti ir susieti, nustatyti veiksmus, kuriais būtų siekiama išvengti skirtingų sektorių 
konfliktų arba juos sušvelninti, ir padėti siekti Sąjungos tikslų su jūromis ir pakrantėmis 
susijusių sektorių politikos srityse. Pasiūlyme reikalaujama, kad valstybių narių veiksmais 
būtų siekiama užtikrinti valdymo nuoseklumą jūrų baseinuose, tuo tikslu bendradarbiaujant 
tarpvalstybiniu mastu tame pačiame jūrų regione ir susijusioje pakrančių zonoje.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymo tikslams ir turiniui ir mano, kad jie yra 
svarbus žingsnis siekiant kurti vadinamąją mėlynąją ekonomiką ir tvariai vystyti Europos jūrų 
erdvę ir pakrančių teritoriją. Siūlomais pakeitimais siekiama patobulinti tam tikrus pasiūlymo 
aspektus: aiškiau ir tiksliau įvardyti tvaraus vystymosi, aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių 
išsaugojimo tikslus.

Siekiant tinkamo išteklių valdymo, pvz., svarbu, kad valstybės narės savo planuose 
atsižvelgtų ne tik į dujų (turėtų būti įtrauktos ir skalūnų dujos) ir energijos gavybą, bet ir į jų 
saugojimą. Be to, nuomonės referentas mano, kad, siekiant atkurti pusiausvyrą nuo klimato 
kaitos, erozijos bei jūros skverbimosi labiausiai nukentėjusiose ir didžiausią riziką 
patiriančiose zonose, būtina tinkamai, tvariai ir ekologiškai valdyti pakrančių sąnašas.

Taip pat būtina, kad visuomenė visateisiškai ir veiksmingai dalyvautų jau pačiuose pirmuose 
planų kūrimo etapuose; tokia priemonė taip pat padėtų išvengti su gamtos išteklių naudojimu 
susijusių konfliktų. Galiausiai svarbu aiškiau nurodyti, kad direktyvos nuostatos turi būti 
taikomos laikantis galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) jūrų erdvės planavimas ir integruotas 
pakrančių zonų valdymas turėtų būti 
įgyvendinami taikant Direktyvos 
2008/56/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
ekosisteminį metodą, siekiant užtikrinti, 
kad bendras visų veiklos rūšių poveikis 
būtų suderinamas su siekiu užtikrinti gerą 
aplinkos būklę ir kad nebūtų pakenkta jūrų 
ekosistemų pajėgumui reaguoti į žmogaus 
sukeltus pokyčius, kartu sudarant sąlygas 
dabartinėms ir būsimoms kartoms tvariai 
naudoti jūrų išteklius ir naudotis jūrų 
paslaugomis;

(15) jūrų erdvės planavimas ir integruotas 
pakrančių zonų valdymas turėtų būti 
įgyvendinami taikant atsargumo principą, 
o ne tik Direktyvos 2008/56/EB 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytą ekosisteminį 
metodą, siekiant užtikrinti, kad bendras 
visų veiklos rūšių poveikis būtų 
suderinamas su siekiu užtikrinti gerą 
aplinkos būklę bei gamtos išteklių 
išsaugojimą ir kad nebūtų pakenkta jūrų 
ekosistemų pajėgumui reaguoti į žmogaus 
sukeltus pokyčius, kartu sudarant sąlygas 
dabartinėms ir būsimoms kartoms tvariai 
naudoti jūrų išteklius ir naudotis jūrų 
paslaugomis;

Or. it

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant pritaikyti pakrančių zonas 
prie pokyčių dėl klimato kaitos, kovoti su 
erozija ir per dideliu sąnašų kaupimusi, 
jūros skverbimosi, aplinkos būklės 
blogėjimo ir pakrančių ekosistemų 
biologinės įvairovės praradimo pavojais, 
ypač svarbus tampa tinkamas, tvarus ir 
ekologiškas pakrančių sąnašų valdymas, 
padedantis atkurti pusiausvyrą labiausiai 
nukentėjusiose ir didžiausią riziką 
patiriančiose teritorijose. Povandeninių 
sąnašų sankaupos ant kontinentinio šelfo 
gali būti panaudojamos esant 
nepakankamai sąnašų pakrančių 
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sistemose;

Or. it

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jūrų ir pakrančių zonų valdymas yra 
sudėtingas, jį įgyvendinant dalyvauja 
skirtingo lygmens institucijos, ekonominės 
veiklos vykdytojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys. Siekiant 
veiksmingai užtikrinti tvarų vystymąsi, 
atitinkamu šioje direktyvoje numatytų jūrų 
erdvės planų ir integruoto pakrančių zonų 
valdymo strategijų rengimo etapu būtina 
konsultuotis su suinteresuotosiomis 
šalimis, institucijomis ir visuomene, 
laikantis atitinkamų ES teisės aktų. 
Tinkamą nuostatų dėl viešų konsultacijų 
pavyzdį galima rasti Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio 2 dalyje;

(22) jūrų ir pakrančių zonų valdymas yra 
sudėtingas, jį įgyvendinant dalyvauja 
skirtingo lygmens institucijos, ekonominės 
veiklos vykdytojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys. Siekiant 
veiksmingai užtikrinti tvarų vystymąsi, 
nuo pat pradinių šioje direktyvoje 
numatytų jūrų erdvės planų ir integruoto 
pakrančių zonų valdymo strategijų rengimo 
etapų būtina konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis, institucijomis 
ir visuomene, laikantis atitinkamų ES 
teisės aktų. Tinkamą nuostatų dėl viešų 
konsultacijų pavyzdį galima rasti 
Direktyvos 2003/35/EB 2 straipsnio 2 
dalyje bei 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo1;

____________________
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.

Or. it
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) įgyvendindamos jūrų erdvės planus ir 
integruoto pakrančių zonų valdymo 
strategijas valstybės narės gali sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, susijusias 
su jų veiksmais įgyvendinant kitus 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus. Todėl 
jūrų erdvės planų ir integruoto pakrančių 
zonų valdymo strategijų terminai turėtų 
atitikti tvarkaraščius, nustatytus kituose 
teisės aktuose, ypač: Direktyvoje 
2009/28/EB, pagal kurią valstybė narė turi 
užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalis sudarytų bent 20 % 
bendro galutinio energijos suvartojimo, ir 
kurioje leidimų išdavimo, sertifikavimo ir 
planavimo (įskaitant teritorijų planavimą) 
procedūrų koordinavimas yra laikomas 
svarbiu veiksniu siekiant ES 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo planinių rodiklių; Direktyvoje 
2008/56/EB ir Sprendimo 2010/477/ES 
priedo A dalies 6 punkte, pagal kuriuos 
valstybės narės turi imtis būtinų priemonių, 
kad iki 2020 m. būtų pasiekta arba išlaikyta 
gera jūrų aplinkos būklė, ir kuriuose jūrų 
erdvės planavimas nurodytas kaip 
priemonė, kuria remiamas žmogaus veiklos 
valdymui taikomas ekosisteminis metodas, 
siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę; 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
884/2004/EB, iš dalies keičiančiame 
Sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį 
Bendrijos gaires dėl transeuropinio 
transporto tinklo plėtros, pagal kurį iki 
2020 m. turi būti sukurtas transeuropinis 
transporto tinklas, sujungiant Europos 
sausumos, jūrų ir oro transporto 
infrastruktūros tinklus;

(23) įgyvendindamos jūrų erdvės planus ir 
integruoto pakrančių zonų valdymo 
strategijas valstybės narės gali sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, susijusias 
su jų veiksmais įgyvendinant kitus 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus. Todėl 
jūrų erdvės planų ir integruoto pakrančių 
zonų valdymo strategijų terminai turėtų 
atitikti tvarkaraščius, nustatytus kituose 
teisės aktuose, ypač: Direktyvoje 
2009/28/EB, pagal kurią valstybė narė turi 
užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalis sudarytų bent 20 % 
bendro galutinio energijos suvartojimo, ir 
kurioje leidimų išdavimo, sertifikavimo ir 
planavimo (įskaitant teritorijų planavimą) 
procedūrų koordinavimas yra laikomas 
svarbiu veiksniu siekiant ES 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo planinių rodiklių; Direktyvoje 
2008/56/EB ir Sprendimo 2010/477/ES 
priedo A dalies 6 punkte, pagal kuriuos 
valstybės narės turi imtis būtinų priemonių, 
kad iki 2020 m. būtų pasiekta arba išlaikyta 
gera jūrų aplinkos būklė, ir kuriuose jūrų 
erdvės planavimas nurodytas kaip 
priemonė, kuria remiamas žmogaus veiklos 
valdymui taikomas ekosisteminis metodas, 
siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę; 
Direktyvoje 2008/56/EB; 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos1; 1979 m. balandžio 2 d. 
Tarybos direktyvoje 79/409/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos2; Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
884/2004/EB, iš dalies keičiančiame 
Sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį 
Bendrijos gaires dėl transeuropinio 
transporto tinklo plėtros, pagal kurį iki 
2020 m. turi būti sukurtas transeuropinis 
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transporto tinklas, sujungiant Europos 
sausumos, jūrų ir oro transporto 
infrastruktūros tinklus;

____________________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant remti platų ir koordinuotą 
šios direktyvos taikymą bendrijos 
teritorijoje, reikėtų nurodyti, kokių esamų 
finansinių priemonių lėšomis būtų 
remiamos demonstracinės programos ir 
keitimasis gerąja patirtimi, susijusia su 
tinkamo pakrančių teritorijos ir jūrų 
erdvės valdymo bei valdysenos strategijų 
ir planų įgyvendinimu;

Or. it

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatoma jūrų erdvės 
planavimo ir integruoto pakrančių zonų 
valdymo sistema siekiant skatinti tvarų jūrų 
ir pakrančių regionų ekonomikos augimą ir 
tausų jūrų ir pakrančių išteklių naudojimą.

1. Šia direktyva nustatoma jūrų erdvės 
planavimo ir integruoto pakrančių zonų 
valdymo sistema siekiant skatinti tvarų jūrų 
ir pakrančių regionų ekonomikos plėtrą ir 
tausų jūrų ir pakrančių išteklių naudojimą.

Or. it
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos nuostatos taikomos jūrų 
vandenims ir pakrančių zonoms.

1. Šios direktyvos nuostatos taikomos jūrų 
vandenims ir pakrančių zonoms, laikantis 
galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų.

Or. it

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal jūrų erdvės planus ir integruoto 
pakrančių zonų valdymo strategijas 
taikomas ekosisteminis metodas, siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas jūrų 
vandenyse ir pakrančių zonose tuo pat 
metu vykdyti konkuruojančių sektorių 
veiklą ir išvengti jų tarpusavio konfliktų, 
taip pat jais siekiama padėti:

Pagal jūrų erdvės planus ir integruoto 
pakrančių zonų valdymo strategijas tvarus 
vystymasis remiamas taikant ekosisteminį 
metodą, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas jūrų vandenyse ir pakrančių zonose 
tuo pat metu vykdyti konkuruojančių 
sektorių veiklą ir išvengti jų tarpusavio 
konfliktų, visateisiškai įtraukiant visus 
suinteresuotus žmogiškuosius subjektus, 
taip pat jais siekiama padėti:

Or. it

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti energijos tiekimą Sąjungoje, 
skatinant jūros energijos išteklių plėtrą, 
naujų bei atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių plėtrą, energetikos tinklų 
sujungimą ir energijos vartojimo 
efektyvumą;

a) užtikrinti energijos tiekimą Sąjungoje, 
stiprinti energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir prisidėti prie tvaraus 
vystymosi bei aplinkos apsaugos, vykdant
jūros energijos išteklių plėtrą, naujų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą, 
energetikos tinklų sujungimą ir energijos 
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vartojimo efektyvumą;

Or. it

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti jūrų transporto plėtrą ir 
užtikrinti veiksmingus bei ekonomiškai 
efektyvius laivybos maršrutus visoje 
Europoje, įskaitant uostų prieinamumą ir 
transporto saugą;

b) užtikrinti tvarią jūrų transporto plėtrą ir 
numatyti veiksmingus bei ekonomiškai 
efektyvius laivybos maršrutus visoje 
Europoje, įskaitant uostų prieinamumą ir 
transporto saugą;

Or. it

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti klimato kaitos poveikiui 
atsparias pakrančių ir jūrų teritorijas.

e) užtikrinti didesnį pakrančių ir jūrų 
teritorijų atsparumą pokyčių dėl klimato 
kaitos poveikiui.

Or. it

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sudarydamos jūrų erdvės planus 
valstybės narės atsižvelgia bent į veiklą, 
susijusią su:

2. Sudarydamos jūrų erdvės planus 
valstybės narės atsižvelgia bent į aspektus, 
susijusius su:

Or. it
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naftos ir dujų gavybos vietomis ir 
infrastruktūra; 

b) naftos ir gamtinių bei skalūnų dujų 
gavybos vietomis ir infrastruktūra; 

Or. it

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) anglies dioksido ir gamtinių dujų 
saugojimo vietomis bei infrastruktūra;

Or. it

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) povandeninių nuosėdų sankaupomis, 
kurias galima panaudoti pakrantėms 
atkurti;

Or. it

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) saugomomis gamtos teritorijomis. g) pagal ES ir nacionalinės teisės aktus 
saugomomis gamtos teritorijomis ir 
gyvūnų bei augalų rūšimis ir gretimomis 
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teritorijomis.

Or. it

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečių gamtos išteklių naudojimą, 
įskaitant energijos gavybos ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos įrenginius; 

a) konkrečių gamtos išteklių naudojimą, 
įskaitant energijos gavybos ir saugojimo 
bei atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos įrenginius; 

Or. it

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarų pakrančių sąnašų, įskaitant 
netoli uostų ir gynybos įrenginių esančias 
sankaupas, valdymą;

Or. it

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pakrančių ekosistemų, ekosistemų 
funkcijų ir gamtos teritorijų, pakrančių 
kraštovaizdžio bei salų išsaugojimą, 
atkūrimą ir valdymą;

e) pakrančių ekosistemų, gamtos išteklių, 
ekosistemų funkcijų ir gamtos teritorijų, 
pakrančių kraštovaizdžio bei salų apsaugą, 
išsaugojimą, atkūrimą ir valdymą;

Or. it
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) žmogiškųjų konfliktų dėl gamtos 
išteklių naudojimo mažinimą ir valdymą;

Or. it

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimo 
pradiniame jūrų erdvės planų ir integruoto 
pakrančių zonų valdymo strategijų rengimo 
etape būdus.

1. Valstybės narės pagal jose galiojančią 
tvarką nustato visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo pradiniame jūrų erdvės planų 
ir integruoto pakrančių zonų valdymo 
strategijų rengimo etape būdus.

Or. it


