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ĪSS PAMATOJUMS

„Jūras ekonomikas” attīstība Eiropā jūras nozaru ilgtspējīgai izaugsmei ir būtiska daļa no 
Savienības mērķa — līdz 2020. gadam izveidot gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. 
Jāizveido integrēta un saskaņota jūras telpas pārvaldība, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi 
un saglabātu piekrastes un jūras ekosistēmas nākamajām paaudzēm, cīnoties ar spiedienu uz 
jūras un piekrastes resursiem, ko izraisa arvien plašāka to izmantošana un klimata pārmaiņu, 
dabas apdraudējumu un erozijas ietekme.

Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir veicināt jūras un piekrastes darbību ilgtspējīgu 
attīstību un jūras un piekrastes resursu ilgtspējīgu izmantošanu, izveidojot satvaru, kas ļauj 
efektīvi īstenot jūras telpisko plānošanu Savienības ūdeņos un integrēto piekrastes pārvaldību 
dalībvalstu piekrastes teritorijās, iesaistot visas Līguma par Eiropas Savienības darbību 
politikas jomas, kuras ietekmē piekrastes, jūras un okeānus.

Satvarā, ko priekšlikumā ierosināts izveidot, izmantota sistemātiska, koordinēta, iekļaujoša un 
pārrobežu pieeja integrētajai jūrlietu pārvaldībai saskaņā ar dalībvalstu tiesībām un 
starptautiskajām tiesībām. Jūras telpisko plānojumu un integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēģiju nolūks ir atspoguļot, integrēt un sasaistīt mērķus, kuri noteikti valsts vai reģionālajā 
nozaru politikā, apzināt pasākumus, lai novērstu vai mazinātu konfliktus starp dažādām 
nozarēm, un palīdzēt sasniegt Savienības mērķus ar jūru un piekrasti saistītajā nozaru politikā. 
Priekšlikumā prasīts dalībvalstīm rīkoties ar mērķi panākt visu jūras baseinu saskaņotu 
pārvaldību, īstenojot pārrobežu sadarbību vienā un tajā pašā jūras reģionā un saistītajā 
piekrastes zonā.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikuma mērķus un saturu un 
uzskata, ka tie ir būtisks solis ceļā uz „jūras ekonomikas” izveidošanu jūras telpas un Eiropas 
piekrastes teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Ierosināto grozījumu mērķis ir uzlabot konkrētus 
priekšlikuma aspektus, un jo īpaši skaidrāk noteikt un stiprināt ilgtspējīgas attīstības, vides 
aizsardzības un dabas resursu saglabāšanas mērķus.

Pareizai resursu pārvaldīšanai, piemēram, ir būtiski, lai dalībvalstis savos plānos papildus 
gāzes (būtu jāietver arī slānekļa gāze) un enerģijas ieguvei ņemtu vērā arī attiecīgās 
uzglabāšanas darbības. Tāpat atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtiska ir krasta nogulšņu 
pareiza, ilgtspējīga un videi draudzīga pārvaldība ar mērķi līdzsvarot kritiskas situācijas un 
vietas, kas pakļautas lielākam riskam, kuru rada klimatiskās pārmaiņas, erozija un krasta 
pārklāšanās ar jūras ūdeni.

Nepieciešama arī pilnīga un efektīva sabiedrības iesaistīšanās, sākot no plānošanas risinājumu 
izstrādes sākumposmiem, arī kā instruments, lai novērstu konfliktus attiecībā uz dabas resursu 
izmantošanu. Visbeidzot, ir skaidrāk jāprecizē, ka direktīvas noteikumi jāpiemēro saskaņā ar 
esošajiem Eiropas un valstu tiesību aktiem.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
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Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras telpiskajā plānošanā un 
integrētajā piekrastes pārvaldībā būtu 
jāizmanto ekosistēmu pieeja, kā minēts 
Direktīvas 2008/56/EK 1. panta 3. punktā, 
lai nodrošinātu, ka visu darbību kopējā 
ietekme tiek saglabāta tādā līmenī, kas ir 
savienojams ar laba vides stāvokļa 
sasniegšanu, kā arī to, lai pēc cilvēku 
radītām pārmaiņām netiktu apdraudēta 
jūras ekosistēmu spēja saglabāties, 
vienlaikus ļaujot ilgtspējīgi izmantot jūras 
preces un pakalpojumus gan šai, gan 
nākamajām paaudzēm.

(15) Jūras telpiskajā plānošanā un 
integrētajā piekrastes pārvaldībā papildus 
ekosistēmu pieejai būtu jāizmanto 
piesardzīga pieeja, kā minēts Direktīvas 
2008/56/EK 1. panta 3. punktā, lai 
nodrošinātu, ka visu darbību kopējā 
ietekme tiek saglabāta tādā līmenī, kas ir 
savienojams ar laba vides stāvokļa 
sasniegšanu, dabas resursu saglabāšanu, 
kā arī to, lai pēc cilvēku radītām 
pārmaiņām netiktu apdraudēta jūras 
ekosistēmu spēja saglabāties, vienlaikus 
ļaujot ilgtspējīgi izmantot jūras preces un 
pakalpojumus gan šai, gan nākamajām 
paaudzēm.

Or. it

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai pielāgotu piekrastes zonas 
klimata pārmaiņām, cīnītos pret krasta 
līniju eroziju vai pārmērīgu akumulāciju, 
novērstu riskus attiecībā uz krasta 
pārklāšanos ar jūras ūdeni, piekrastes 
ekosistēmu vides stāvokļa pasliktināšanos 
un bioloģiskās daudzveidības izzušanu, 
ļoti būtiska ir krasta nogulšņu pareiza, 
ilgtspējīga un videi draudzīga pārvaldība 
ar mērķi līdzsvarot kritiskas situācijas un 
vietas, kas pakļautas lielākam riskam. 
Jūras nogulšņu atliekas uz kontinentālā 
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šelfa var izmantot nogulšņu resursu 
trūkuma gadījumā krasta sistēmās.

Or. it

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jūras un piekrastes teritoriju 
pārvaldība ir sarežģīta un ietver dažādu 
līmeņu iestādes, saimnieciskās darbības 
veicējus un citas ieinteresētās personas. Lai 
efektīvi nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ir 
svarīgi, lai, atbilstīgi šai direktīvai 
gatavojot jūras telpiskos plānojumus un 
integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēģijas, attiecīgajos posmos saskaņā ar 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem notiktu 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām, 
iestādēm un sabiedrību. Labs sabiedriskās 
apspriešanas noteikumu piemērs ir 
Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 2. punkts.

(22) Jūras un piekrastes teritoriju 
pārvaldība ir sarežģīta un ietver dažādu 
līmeņu iestādes, saimnieciskās darbības 
veicējus un citas ieinteresētās personas. Lai 
efektīvi nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ir 
svarīgi, lai, atbilstīgi šai direktīvai 
gatavojot jūras telpiskos plānojumus un 
integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēģijas, sākot no to izstrādes 
sākumposmiem, saskaņā ar attiecīgajiem 
ES tiesību aktiem notiktu apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām, iestādēm un 
sabiedrību. Labs sabiedriskās apspriešanas 
noteikumu piemērs ir Direktīvas 
2003/35/EK 2. panta 2. punkts, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīva 
2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1.

____________________
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

Or. it
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar jūras telpisko plānojumu un 
integrētās piekrastes pārvaldības stratēģiju 
palīdzību dalībvalstis var samazināt 
administratīvo slogu un izmaksas, kas tām 
būtu jāsedz, īstenojot citus attiecīgos 
Savienības tiesību aktus. Tādēļ jūras 
telpisko plānojumu un integrētās piekrastes 
pārvaldības stratēģiju sagatavošanas 
termiņiem būtu jāatbilst laika grafikiem, 
kuri paredzēti citos attiecīgos tiesību aktos, 
jo īpaši šādos: Direktīvā 2009/28/EK, kurā 
paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars 2020. gada 
enerģijas bruto galapatēriņā būtu vismaz 
20 %, un noteiktas atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un plānošanas procedūras, 
tostarp telpiskās plānošanas procedūras, 
kas ir būtisks ieguldījums ES mērķu 
sasniegšanā atjaunojamās enerģijas jomā; 
Direktīvā 2008/56/EK un Lēmuma 
2010/477/ES pielikuma A daļas 6. punktā,
kas paredz, ka dalībvalstīm jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai līdz 
2020. gadam jūras vidē sasniegtu vai 
saglabātu labu vides stāvokli, un kas jūras 
telpisko plānošanu nosaka par instrumentu, 
ar kura palīdzību var veicināt ekosistēmu 
pieejas izmantošanu cilvēka darbību 
pārvaldībā, lai sasniegtu labu vides 
stāvokli; Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 884/2004/EK par 
grozījumiem Lēmumā Nr. 1692/96/EK par 
Kopienas pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai, kurā noteikts, ka 
līdz 2020. gadam jāizveido Eiropas 
transporta tīkls, integrējot Eiropas 
sauszemes, jūras un gaisa transporta 
infrastruktūras tīklus.

(23) Ar jūras telpisko plānojumu un 
integrētās piekrastes pārvaldības stratēģiju 
palīdzību dalībvalstis var samazināt 
administratīvo slogu un izmaksas, kas tām 
būtu jāsedz, īstenojot citus attiecīgos 
Savienības tiesību aktus. Tādēļ jūras 
telpisko plānojumu un integrētās piekrastes 
pārvaldības stratēģiju sagatavošanas 
termiņiem būtu jāatbilst laika grafikiem, 
kuri paredzēti citos attiecīgos tiesību aktos, 
jo īpaši šādos: Direktīvā 2009/28/EK, kurā 
paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars 2020. gada 
enerģijas bruto galapatēriņā būtu vismaz 
20 %, un noteiktas atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un plānošanas procedūras, 
tostarp telpiskās plānošanas procedūras, 
kas ir būtisks ieguldījums ES mērķu 
sasniegšanā atjaunojamās enerģijas jomā; 
Direktīvā 2008/56/EK un Lēmuma 
2010/477/ES pielikuma A daļas 6. punktā, 
kas paredz, ka dalībvalstīm jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai līdz 
2020. gadam jūras vidē sasniegtu vai
saglabātu labu vides stāvokli, un kas jūras 
telpisko plānošanu nosaka par instrumentu, 
ar kura palīdzību var veicināt ekosistēmu 
pieejas izmantošanu cilvēka darbību 
pārvaldībā, lai sasniegtu labu vides 
stāvokli; Direktīvā 2008/56/EK; Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību1; Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvā 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību2; Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 884/2004/EK par grozījumiem 
Lēmumā Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai, kurā noteikts, ka līdz 



PA\943459LV.doc 7/12 PE516.628v01-00

LV

2020. gadam jāizveido Eiropas transporta 
tīkls, integrējot Eiropas sauszemes, jūras 
un gaisa transporta infrastruktūras tīklus.

____________________
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai veicinātu šīs direktīvas 
īstenošanu plašā un saskaņotā veidā 
Kopienas teritorijā, esošajos finanšu 
instrumentos jānosaka atbalsta līdzekļi 
demonstrējumu programmām un labas 
prakses apmaiņai par pareiziem 
procesiem, pārvaldīšanas stratēģijām un 
plāniem, un piekrastes teritorijas un jūras 
telpas pārvaldību.

Or. it

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido jūras telpiskās 
plānošanas un integrētās piekrastes 
pārvaldības satvaru, kura mērķis ir veicināt 
jūras reģionu un piekrastes tautsaimniecību 
ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī jūras un 
piekrastes resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

1. Ar šo direktīvu izveido jūras telpiskās 
plānošanas un integrētās piekrastes 
pārvaldības satvaru, kura mērķis ir veicināt 
jūras reģionu un piekrastes tautsaimniecību 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī jūras un 
piekrastes resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas noteikumi attiecas uz jūras 
ūdeņiem un piekrastes zonām.

1. Šīs direktīvas noteikumi attiecas uz jūras 
ūdeņiem un piekrastes zonām saskaņā ar 
esošajiem Eiropas un valstu tiesību 
aktiem.

Or. it

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jūras telpiskajos plānojumos un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēģijās izmanto
ekosistēmu pieeju, lai atvieglotu 
konkurējošu nozaru darbību 
līdzāspastāvēšanu un jūras ūdeņos un 
piekrastes zonās novērstu konfliktus starp 
šādām darbībām, un to mērķis ir palīdzēt:

Jūras telpiskajos plānojumos un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēģijās veicina 
ilgtspējīgu attīstību, izmantojot ekosistēmu 
pieeju, lai atvieglotu konkurējošu nozaru 
darbību līdzāspastāvēšanu un jūras ūdeņos 
un piekrastes zonās novērstu konfliktus 
starp šādām darbībām, pilnībā piesaistot 
visus iesaistītos cilvēka faktorus, un to 
mērķis ir palīdzēt:

Or. it

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt energoapgādi Savienībā, 
sekmējot jūras energoresursu attīstību, 
jaunu un atjaunojamu enerģijas veidu 
attīstību, energotīklu starpsavienojumus un 
energoefektivitāti;

a) nodrošināt energoapgādi Savienībā, 
stiprināt enerģijas iekšējā tirgus 
integrāciju un veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un vides aizsardzību, izmantojot jūras 
energoresursu attīstību, jaunu un 
atjaunojamu enerģijas veidu attīstību, 
energotīklu starpsavienojumus un 
energoefektivitāti;
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Or. it

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmēt jūras transporta attīstību un 
nodrošināt efektīvus un rentablus 
kuģošanas maršrutus visā Eiropā, tostarp 
ostu pieejamību un transporta drošību;

b) nodrošināt jūras transporta ilgtspējīgu 
attīstību un nodrošināt efektīvus un 
rentablus kuģošanas maršrutus visā Eiropā, 
tostarp ostu pieejamību un transporta 
drošību;

Or. it

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošināt piekrastu un jūras teritoriju 
izturētspēju pret klimata pārmaiņām.

e) nodrošināt piekrastu un jūras teritoriju 
elastību pret klimata pārmaiņu ietekmi.

Or. it

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādājot jūras telpiskos plānojumus, 
dalībvalstis ņem vērā vismaz šādus 
darbības aspektus:

2. Izstrādājot jūras telpiskos plānojumus, 
dalībvalstis ņem vērā vismaz šādus 
elementus:

Or. it



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

LV

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) naftas un gāzes ieguves vietas un 
infrastruktūra; 

b) naftas, dabasgāzes un slānekļa gāzes 
ieguves vietas un infrastruktūra; 

Or. it

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) oglekļa dioksīda un dabasgāzes 
uzglabāšanas vietas un infrastruktūra;

Or. it

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) krasta atjaunošanai derīgas jūras 
nogulšņu atliekas;

Or. it

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dabas aizsardzības teritorijas. g) dabas un sugu aizsardzības un 
saglabāšanas teritorijas saskaņā ar 
Eiropas, valstu un pierobežu apgabalu 
tiesību aktiem.
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Or. it

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) specifisku dabas resursu, arī enerģijas 
ieguves un atjaunojamās enerģijas 
ražošanas iekārtu, izmantošana;

a) specifisku dabas resursu, arī enerģijas 
ieguves un uzglabāšanas un atjaunojamās 
enerģijas ražošanas iekārtu, izmantošana;

Or. it

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) krasta nogulšņu, tostarp ostu un 
aizsardzības sistēmu tuvumā esošu 
uzkrājumu, ilgtspējīga pārvaldība;

Or. it

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) piekrastes ekosistēmu, ekosistēmu 
pakalpojumu un dabas objektu, piekrastes 
ainavu un salu saglabāšana, atjaunošana un 
pārvaldība;

e) piekrastes ekosistēmu, dabas resursu, 
ekosistēmu pakalpojumu un dabas objektu, 
piekrastes ainavu un salu aizsardzība, 
saglabāšana, atjaunošana un pārvaldība;

Or. it
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) cilvēku konfliktu samazināšana un 
kontrole attiecībā uz dabas resursu 
izmantošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina sabiedrības 
līdzdalības iespējas visām ieinteresētajām 
pusēm, sākot jau ar jūras telpisko 
plānojumu un integrētās piekrastes 
pārvaldības stratēģiju izstrādes 
sākumposmu.

1. Dalībvalstis nodrošina sabiedrības 
līdzdalības iespējas visām ieinteresētajām 
pusēm, sākot jau ar jūras telpisko 
plānojumu un integrētās piekrastes 
pārvaldības stratēģiju izstrādes 
sākumposmu saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem.

Or. it


