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esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta 

 

Mietintö 

Gesine Meissner A7-0379/2013 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

 

Ehdotus direktiiviksi (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – ottavat huomioon Välimeren merellisen 

ympäristön ja rannikkoalueiden 

suojelemista koskevaan yleissopimukseen 

liittyvän Välimeren rannikkoalueiden 

yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan 

pöytäkirjan tekemisestä Euroopan 

unionin puolesta 13 päivänä syyskuuta 

2010 annetun neuvoston päätöksen 

2010/631/EU
1
, 

 __________________ 

 
1
 EUVL L 279, 23.10.2010, s. 1. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti 

kasvava kysyntä erilaisiin 

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti 

kasvava kysyntä erilaisiin 
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käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan 

energian laitoksiin, merenkulkuun, 

kalastukseen, meriekosysteemien 

suojeluun, matkailuun ja 

vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden 

resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet 

vaativat suunnitteluun ja hallintaan 

yhdennettyä lähestymistapaa. 

käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan 

energian laitoksiin, öljyn ja kaasun 

etsintään ja hyödyntämiseen, 

merenkulkuun, kalastukseen, 

meriekosysteemien ja biologisen 

monimuotoisuuden suojeluun, raaka-

aineiden hyödyntämiseen, matkailuun ja 

vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden 

resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet 

vaativat suunnitteluun ja hallintaan 

yhdennettyä lähestymistapaa. 

Perustelu 

Johdanto-osaan lisätään raaka-aineiden hankinta, jotta kohta on 7 artiklan mukainen. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien 

hoitoon on kehitetty Euroopan unionin 

yhdennetyssä meripolitiikassa, johon 

sisältyy ympäristöelementtinä yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY. Yhdennetyn 

meripolitiikan tavoitteena on tukea merten 

ja valtamerten kestävää kehitystä ja 

kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja 

yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy 

sellaisiin unionin alakohtaisiin 

toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta 

valtameriin, meriin, saariin, 

rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin 

sekä merialoihin; esimerkkinä 

mainittakoon päätöksenteko 

merialuestrategioiden ja 

makroaluestrategioiden kautta. 

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien 

hoitoon ja meriasioiden hallinnointiin on 

kehitetty Euroopan unionin yhdennetyssä 

meripolitiikassa, johon sisältyy 

ympäristöelementtinä yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY. Yhdennetyn 

meripolitiikan tavoitteena on tukea merten 

ja valtamerten kestävää kehitystä ja 

kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja 

yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy 

sellaisiin unionin alakohtaisiin 

toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta 

valtameriin, meriin, saariin, 

rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin 

sekä merialoihin; esimerkkinä 

mainittakoon päätöksenteko 

merialuestrategioiden ja 

makroaluestrategioiden kautta. 

Perustelu 

Yhdennetty meripolitiikka luotiin erityisesti, jotta meriasioita koskevalle politiikalle saatiin 

yhdenmukaisemmat puitteet. 
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Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa 

yksilöidään merten aluesuunnittelu ja 

rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 

hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi 

välineiksi, joilla viranomaiset ja 

sidosryhmät voivat soveltaa 

yhteensovitettua ja yhdennettyä 

lähestymistapaa. Soveltamalla 

ekosysteemeihin perustuvaa 

lähestymistapaa edistetään osaltaan meri- 

ja rannikkoalueiden talouden kestävää 

kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä. 

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa 

yksilöidään merten aluesuunnittelu ja 

rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 

hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi 

välineiksi, joilla viranomaiset ja 

sidosryhmät voivat soveltaa 

yhteensovitettua, yhdennettyä ja rajat 

ylittävää lähestymistapaa. Soveltamalla 

ekosysteemeihin perustuvaa 

lähestymistapaa edistetään osaltaan meri- 

ja rannikkoalueiden talouden kestävää 

kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä. 

Perustelu 

Yhdennetyn meripolitiikan ja erityisesti merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön kannalta on erittäin tärkeää lujittaa rajat ylittävää yhteistyötä. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Tuoreessa tiedonannossaan "Sininen 

kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan 

kestävän kasvun mahdollisuudet" komissio 

yksilöi useita käynnissä olevia EU:n 

aloitteita, joiden tarkoituksena on panna 

täytäntöön älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun Eurooppa 2020 

-strategiaa. Tiedonannossa yksilöitiin myös 

useita alakohtaisia toimintoja, joihin 

sinisen kasvun aloitteissa olisi jatkossa 

keskityttävä ja joita olisi riittävällä tavalla 

tuettava merten aluesuunnitelmilla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla. 

(5) Tuoreessa tiedonannossaan "Sininen 

kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan 

kestävän kasvun mahdollisuudet" komissio 

yksilöi useita käynnissä olevia unionin 

aloitteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa 

älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 

Eurooppa 2020 -strategiaa. Tiedonannossa 

yksilöitiin myös useita alakohtaisia 

toimintoja, joihin sinisen kasvun aloitteissa 

olisi jatkossa keskityttävä ja joita olisi 

riittävällä tavalla tuettava merten 

aluesuunnitelmilla ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla. 

Jäsenvaltioiden näille määritetyille 

strategisille aloille antaman selkeän tuen 

ansiosta voidaan lisätä julkisten ja 

yksityisten investointien oikeusvarmuutta 

ja ennakoitavuutta, mikä vaikuttaa 
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kaikkeen meri- ja rannikkoalueisiin 

liittyvään alakohtaiseen politiikkaan. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 

johdanto-osassa todetaan, että 

valtamerialueiden käyttöön liittyvät seikat 

ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niitä on 

tarkasteltava kokonaisuutena. Valtamerten 

käytön suunnittelu edistää loogisesti ja 

jäsentää mainitussa yleissopimuksessa 

määrättyjen oikeuksien käyttöä ja on 

käytännöllinen väline, joka auttaa 

jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa. 

(7) Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 

johdanto-osassa todetaan, että 

valtamerialueiden käyttöön liittyvät seikat 

ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niitä on 

tarkasteltava kokonaisuutena. Valtamerten 

käytön suunnittelu edistää loogisesti ja 

jäsentää mainitussa yleissopimuksessa 

määrättyjen oikeuksien käyttöä ja on 

käytännöllinen väline, joka auttaa 

jäsenvaltioita ja toimivaltaisia 

alueviranomaisia täyttämään 

velvoitteensa. 

Perustelu 

Monissa jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, aluemerten hoidosta ei vastaa suoraan valtio, vaan 

siitä ovat vastuussa alueviranomaiset, kuten aluehallinnot. Näiden toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava hyötyä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 

(UNCLOS) piiriin kuuluvien käytännön välineiden tarjoamasta avusta. 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jotta varmistettaisiin 

johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, 

merten aluesuunnittelun ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden maantieteellinen 

laajuus olisi määriteltävä unionin ja 

kansainvälisen merioikeuden nykyisten 

oikeudellisten välineiden mukaisesti. 

(10) Jotta varmistettaisiin 

johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, 

merten aluesuunnittelun ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon maantieteellinen laajuus olisi 

määriteltävä unionin ja kansainvälisen 

merioikeuden nykyisten oikeudellisten 

välineiden, erityisesti UNCLOS-

sopimuksen, mukaisesti. 
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Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni 

laatii merten aluesuunnittelua ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioita koskevia sääntöjä, 

jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset 

viranomaiset ovat omilla meri- ja 

rannikkoalueillaan edelleen vastuussa 

tällaisten suunnitelmien ja strategioiden 

sisällöstä, merialueiden jakaminen eri 

alojen toiminnoille mukaan luettuna. 

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni 

laatii merten aluesuunnittelua ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioita koskevan avoimen ja 

yhdenmukaisen kehyksen, jäsenvaltiot ja 

niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat 

omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen 

vastuussa tällaisten suunnitelmien ja 

strategioiden sisällöstä, mukaan lukien 

merialueiden jakaminen eri alojen 

toiminnoille ja meren erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden 

periaatteiden noudattamiseksi ja 

hallintotaakan minimoimiseksi tämä 

direktiivi olisi mahdollisimman suurelta 

osin saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä olemassa olevien 

kansallisten sääntöjen ja mekanismien 

pohjalta. Rannikkoalueiden yhdennetyn 

käytön ja hoidon strategioiden olisi 

perustuttava neuvoston suosituksessa 

2002/413/EY ja neuvoston päätöksessä 

2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja 

osatekijöille. 

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden 

periaatteiden noudattamiseksi ja 

hallintotaakan minimoimiseksi tämä 

direktiivi olisi mahdollisimman suurelta 

osin saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä olemassa olevien 

kansallisten ja alueellisten 

meriyleissopimusten sääntöjen ja 

mekanismien pohjalta. Rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 

olisi perustuttava rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon 

toteuttamisesta Euroopassa 30 päivänä 

toukokuuta 2002 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston suosituksessa 

2002/413/EY
18 a

 ja neuvoston päätöksessä 

2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja 

osatekijöille. 

 ______________ 

 18 a
 EYVL L 148, 6.6.2002, s. 24. 
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Perustelu 

Merialueita koskevat olemassa olevat järjestelyt voivat auttaa jäsenvaltioita täyttämään 

velvoitteensa ja parantamaan yhteistyötään. 

Tarkistus 10 

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 

tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa 

lähestymistapaa ja otettava huomioon 

toissijaisuusperiaate ja ennalta 

varautumisen periaate sekä periaate, 

jonka mukaan olisi ryhdyttävä ennalta 

ehkäiseviin toimiin, kuten Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

191 artiklan 2 kohdassa määrätään, jotta 

varmistettaisiin, että kaikista meri- ja 

rannikkotoiminnoista 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. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16)Merten aluesuunnittelulla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja 

hoidolla edistetään osaltaan ainakin 

seuraavien säädösten ja asiakirjojen 

tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön 

(16) Merten aluesuunnittelulla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja 

hoidolla edistetään osaltaan ainakin 

seuraavien säädösten ja asiakirjojen 

tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön 
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edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/28/EY
19

, elollisten 

vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 

kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 

kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 

2002 annettu neuvoston asetus 

(EY) N:o 2371/2002
20,

 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
21

, yhteisön 

vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 

lokakuuta 2000 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2000/60/EY, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, luonnon 

monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 

vuoteen 2020
22

, etenemissuunnitelma kohti 

resurssitehokasta Eurooppaa
23

, EU:n 

strategia ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi
24

 sekä soveltuvin osin 

EU:n aluepolitiikat, merialue- ja 

makroaluestrategiat mukaan luettuina. 

edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/28/EY
19

, elollisten 

vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 

kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 

kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 

2002 annettu neuvoston asetus 

(EY) N:o 2371/2002
20

, luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta 30 päivänä 

marraskuuta 2009 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2009/147/EY
20 a

, luontotyyppien sekä 

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 

suojelusta annettu neuvoston direktiivi 

92/43/ETY
20 b

, 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
21

, yhteisön vesipolitiikan 

puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/60/EY, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, luonnon 

monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 

vuoteen 2020
22

, etenemissuunnitelma kohti 

resurssitehokasta Eurooppaa
23

, EU:n 

strategia ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi
24

 ja komission tiedonanto 

COM(2009)0008 "EU:n 

meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 

saakka: strategiset tavoitteet ja 

suositukset" sekä soveltuvin osin unionin 

aluepolitiikat, merialue- ja 

makroaluestrategiat mukaan luettuina. 

_______________ _________________ 

19 
EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62. 

19 
EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16. 

20
 EYVL 358, 31.12.2002, s. 59–80. 

20
 EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. 

 20 a
 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7. 

 20 b
 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. 

21
 EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1–38. 

21
 EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1. 

22
 KOM(2011) 244 lopullinen. 

22
 COM(2011)0244 lopullinen.

 

23
 KOM(2011) 571 lopullinen. 

23
 COM(2011)0571 lopullinen.
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24
 KOM(2013) XXX. 

24
 COM(2013) XXX.

 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot 

ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Sen 

vuoksi on tarpeen, että merten 

aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita 

sovitetaan yhteen tai ne yhdistetään, jotta 

varmistetaan merialueiden käytön ja 

rannikkoalueiden käytön ja hoidon 

kestävyys ottaen huomioon 

yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

ympäristötekijät. 

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot 

ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja 

riippuvaisia toisistaan. Sen vuoksi on 

tarpeen, että merten aluesuunnitelmia ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioita sovitetaan yhteen, 

kytketään toisiinsa tai yhdistetään, jotta 

varmistetaan merialueiden käytön ja 

rannikkoalueiden käytön ja hoidon 

kestävyys ottaen huomioon 

yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

ekologiset tekijät ja tavoitteet. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden 

saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien 

ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden olisi katettava koko 

sykli ongelman määrittelystä tietojen 

keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja 

toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, 

ja niiden olisi perustuttava parhaaseen 

käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. 

Olisi mahdollisimman suurelta osin 

hyödynnettävä mekanismeja, joista 

säädetään nykyisessä tai tulevassa 

lainsäädännössä, merivesien hyvän 

ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä 

perusteista ja menetelmästandardeista tehty 

päätös 2010/477/EU ja komission 

Meriosaaminen 2020 -aloite
25

 mukaan 

luettuina. 

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden 

saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien 

ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden olisi katettava koko 

sykli ongelman määrittelystä tietojen 

keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja 

toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, 

arviointiin tai päivittämiseen ja niiden 

olisi perustuttava parhaaseen ja 

tuoreimpaan käytettävissä olevaan 

tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman 

suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, 

joista säädetään nykyisessä tai tulevassa 

lainsäädännössä, merivesien hyvän 

ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä 

perusteista ja menetelmästandardeista tehty 

päätös 2010/477/EU ja komission 

Meriosaaminen 2020 -aloite
25

 mukaan 

luettuina. 

____________ _______________ 
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25
 KOM(2010) 461 lopullinen.

 25
 COM(2010)0461 lopullinen. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpänä 

tarkoituksena on yksilöidä ja hallita 

alueiden käyttötarkoituksia ja niitä 

koskevia ristiriitoja merialueilla. Jotta 

tähän päästäisiin, jäsenvaltioiden on 

ainakin varmistettava, että 

suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa 

laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään 

merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen 

huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

pitkän aikavälin muutokset. 

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpinä 

päämäärinä on yksilöidä ja hallita 

alueiden käyttötarkoituksia, minimoida 

alojen välisiä ristiriitoja merialueilla ja 

edistää merialan kestävää kasvua. Jotta 

näihin päämääriin päästäisiin, 

jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, 

että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa 

laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään 

merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen 

huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

pitkän aikavälin muutokset. 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioiden olisi kuultava kullakin 

merialueella, sen osa-alueella tai 

rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden 

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 

viranomaisia ja koordinoitava 

suunnitelmiaan niiden kanssa kyseisille 

jäsenvaltioille ja kolmansille maille 

eurooppalaisen tai kansainvälisen 

lainsäädännön mukaisesti kuuluvien 

oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien 

kolmansien maiden välinen toimiva rajat 

ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin 

jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on 

yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen 

nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, 

jotka vastaavat yhteistyöstä muiden 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja 

rannikkoalueet poikkeavat toisistaan 

merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei 

(20) Jäsenvaltioiden olisi 

mahdollisuuksien mukaan kuultava 

kullakin merialueella, sen osa-alueella tai 

rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden 

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 

viranomaisia ja koordinoitava 

suunnitelmiaan niiden kanssa kyseisille 

jäsenvaltioille ja kolmansille maille 

eurooppalaisen tai kansainvälisen 

lainsäädännön mukaisesti kuuluvien 

oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien 

kolmansien maiden välinen toimiva rajat 

ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin 

jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on 

yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen 

nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, 

jotka vastaavat yhteistyöstä muiden 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja 

rannikkoalueet poikkeavat toisistaan 
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ole tarkoituksenmukaista säätää 

yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten 

yhteistyömekanismien tulisi olla. 

merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei 

ole tarkoituksenmukaista säätää 

yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten 

yhteistyömekanismien tulisi olla. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Rannikkoalueiden sopeuttamiseksi 

ilmastonmuutokseen ja eroosion tai 

liiallisen vesijätön, meriveden nousun 

rannikolle sekä ympäristön hyvän tilan ja 

rannikkojen biologisen 

monimuotoisuuden heikentymisen 

torjumiseksi on erittäin tärkeää, että 

rantasedimenttejä käytetään kestävällä ja 

ympäristöystävällisellä tavalla, jotta 

voidaan tasapainottaa ongelmallisia 

alueita, joita uhkaavat riskit ovat 

suurempia. Mannerjalustan merenalaisia 

kerrostumia voidaan hyödyntää silloin, 

kun rannikkojärjestelmien yhteydessä on 

pulaa sedimenttiresursseista. 

Tarkistus 17 

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 

(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. 
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direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 

2 kohdassa. 

Perustelu 

Direktiiviehdotuksessa viitataan yleisesti EU:n voimassa oleviin säännöksiin. Direktiivin 

strategisen ja evolutiivisen luonteen ja siihen liittyvien menettelyjen vuoksi ei ole mahdollista 

mainita esimerkkinä yhtä tiettyä säännöstä. SEUT-sopimuksessa määrätään sitä paitsi, että 

jäsenvaltioiden on toimittava unionin asiaa koskevien säännösten mukaisesti. 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja 

hallinnollisen taakan lisääntymistä 

vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot 

keräävät parhaat mahdolliset tiedot 

käyttäen olemassa olevia mekanismeja ja 

välineitä, esimerkiksi Meriosaaminen 2020 

-aloitteessa kehitettyjä välineitä. 

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja 

hallinnollisen taakan lisääntymistä 

vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot 

keräävät parhaat mahdolliset tiedot ja 

käyttävät niitä kannustaen 

asiaankuuluvia sidosryhmiä jakamaan 

tietojaan ja käyttäen olemassa olevia 

mekanismeja ja välineitä, esimerkiksi 

Meriosaaminen 2020 -aloitteessa 

kehitettyjä välineitä. 

Perustelu 

Monet sidosryhmät, kuten kaivosyhtiöt tai öljy- ja kaasuyhtiöt, keräävät valtavat määrät tietoa 

ennen tuotannon aloittamista, mutta kyseisiä tietoja ei koskaan käytetä tai jaeta jälkikäteen. 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Jotta voidaan tukea tämän 

direktiivin laajaa ja koordinoitua 

täytäntöönpanoa koko unionissa, olisi 

järkevää yksilöidä nykyisten 

rahoitusvälineiden joukosta resurssit, 

joilla voidaan tukea rannikkoalueiden 

käyttöä ja hoitoa sekä aluesuunnitelmia 
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koskeviin strategioihin ja suunnitelmiin ja 

niitä koskevaan hallintoon liittyviä 

demonstrointiohjelmia ja hyvien 

käytäntöjen ja toimivien prosessien 

vaihtoa. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän 

direktiivin säännökset oikea-aikaisesti 

osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska EU 

on hyväksynyt useita poliittisia aloitteita, 

jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 

mennessä ja joita tällä direktiivillä pyritään 

tukemaan. Olisi näin ollen säädettävä 

lyhimmästä mahdollisesta määräajasta 

tämän direktiivin saattamiselle osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, 

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän 

direktiivin säännökset oikea-aikaisesti 

osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska 

unioni on hyväksynyt useita poliittisia 

aloitteita, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 

2020 mennessä ja joita pyritään tukemaan 

ja täydentämään tällä direktiivillä. Näin 

ollen olisi säädettävä mahdollisimman 

lyhyestä määräajasta tämän direktiivin 

saattamiselle osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, 

Tarkistus 21 

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 

rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua 

ja meri- ja rannikkoalueiden varojen 

käytön kestävyyttä. 

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet 

merten aluesuunnittelulle, johon sisältyy 

tapauksen mukaan rannikkoalueiden 

yhdennetty käyttö ja hoito. Puitteiden 

avulla pyritään edistämään meri- ja 

rannikkoalueiden talouden kestävää 

kehitystä ja kasvua ja meri- ja 

rannikkoalueiden luonnonvarojen käytön 

kestävyyttä tukemalla erityisesti 

13 päivänä syyskuuta 2012 annetussa 

komission tiedonannossa "Sininen kasvu 

– Meritalouden ja merenkulkualan 

kestävän kasvun mahdollisuudet" 

määritettyjä painopistealoja. 
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Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Näissä unionin yhdennettyyn 

meripolitiikkaan kuuluvissa puitteissa 

säädetään merten aluesuunnitelmien ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden laatimisesta ja 

toteuttamisesta jäsenvaltioissa siten, että 

pyritään saavuttamaan 5 artiklassa 

täsmennetyt tavoitteet. 

2. Tässä unionin yhdennettyyn 

meripolitiikkaan kuuluvassa direktiivissä 

säädetään puitteista merten 

aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 

laatimiselle ja toteuttamiselle 

jäsenvaltioissa siten, että pyritään 

saavuttamaan 5 artiklassa täsmennetyt 

tavoitteet ottaen huomioon maa- ja 

merialueiden välisen vuorovaikutuksen ja 

rajat ylittävän yhteistyön parantamisen 

UNCLOS-sopimuksen asiaa koskevien 

määräysten perusteella. 

Perustelu 

Uusi sanamuoto jättää jäsenvaltioille suuremman vapauden valita, millä tavoin ne toteuttavat 

rajat ylittävää yhteistyötä. 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän direktiivin säännöksiä 

sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin. 

1. Tämän direktiivin säännöksiä 

sovelletaan kaikkiin unionin meri- ja 

rannikkoalueisiin voimassa olevan unionin 

ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, 

jonka ainoana tarkoituksena on puolustus 

tai kansallinen turvallisuus. Kunkin 

jäsenvaltion on kuitenkin pyrittävä 

varmistamaan, että kyseinen toiminta 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, 

jonka ainoana tarkoituksena on puolustus 

tai kansallinen turvallisuus. 

Jäsenvaltioiden on kuitenkin pyrittävä 

varmistamaan, että kyseinen toiminta 
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toteutetaan tämän direktiivin tavoitteiden 

kanssa yhteensopivalla tavalla. 

toteutetaan sikäli kuin kohtuullista ja 

mahdollista tämän direktiivin tavoitteiden 

kanssa yhteensopivalla tavalla. 

Tarkistus 25 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. "rannikkoalueella" rantaviivan 

molemmin puolin sijaitsevaa 

geomorfologista aluetta, joka meren 

puolella rajoittuu jäsenvaltioiden 

aluevesirajaan ja jonka rajan maan 

puolella määrittelevät jäsenvaltiot 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioissaan; 

1. "rannikkoalueella" rantaviivaa ja 

rantaviivan molemmin puolin sijaitsevaa 

geomorfologista aluetta, jonka meren 

puolella kulkevan rajan jäsenvaltiot 

määrittelevät lainsäädännössään siten, 

ettei se ylitä niiden aluevesirajaa; 

Tarkistus 26 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. "yhdennetyllä meripolitiikalla" unionin 

politiikkaa, jolla edistetään 

yhteensovitettua ja johdonmukaista 

päätöksentekoa, jonka tavoitteena on 

maksimoida jäsenvaltioiden – erityisesti 

unionin rannikko- ja saarialueiden ja 

syrjäisimpien alueiden – ja merialojen 

kestävä kehitys, talouskasvu ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus johdonmukaisella 

meriasioihin liittyvällä politiikalla ja 

asiaankuuluvalla kansainvälisellä 

yhteistyöllä; 

2. "yhdennetyllä meripolitiikalla" unionin 

politiikkaa, joka on vahvistettu 

edistämään yhteensovitettua ja 

johdonmukaista alojen välistä ja rajat 

ylittävää meriasioiden hallinnointia, jonka 

tavoitteena on maksimoida jäsenvaltioiden 

– erityisesti unionin rannikko- ja 

saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden – ja 

merialojen kestävä kehitys, talouskasvu ja 

sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

johdonmukaisella meriasioihin liittyvällä 

politiikalla ja asiaankuuluvalla 

kansainvälisellä yhteistyöllä; 

Tarkistus 27 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. "merten aluesuunnitelmilla" 

sellaiseen julkiseen prosessiin perustuvaa 
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yhtä tai useampaa suunnitelmaa, jossa 

analysoidaan ja suunnitellaan ihmisen 

toiminnan alueellista ja ajallista 

jakautumista merialueilla tässä 

direktiivissä vahvistettujen taloudellisten, 

ympäristöön liittyvien ja 

yhteiskunnallisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi asiaa koskevan 

kansallisen politiikan mukaisesti, 

merialueiden käyttötapojen 

määrittämiseksi merten erilaisiin 

käyttötapoihin liittyvissä tarkoituksissa 

kannustaen erityisesti käyttöä useaan eri 

käyttötarkoitukseen; 

Tarkistus 28 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. "rannikkoalueiden yhdennetyn 

käytön ja hoidon strategioilla" virallisia 

ja epävirallisia käytäntöjä ja/tai 

strategioita, joilla pyritään hallitsemaan 

yhdennetysti kaikkia rannikkoalueisiin 

vaikuttavia toimintapoliittisia prosesseja 

ja joissa käsitellään koordinoidusti 

rannikkoalueiden toimintojen maa- ja 

merialueiden välistä vuorovaikutusta 

rannikko- ja merialueiden kestävän 

kehityksen varmistamiseksi. Kyseisillä 

strategioilla on varmistettava, että käyttöä 

ja hoitoa tai kehitystä koskevat päätökset 

tehdään kaikilla aloilla johdonmukaisesti, 

jotta voidaan estää rannikkoalueiden 

käyttöön liittyvät konfliktit tai ainakin 

rajoittaa niitä; 

Tarkistus 29 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. "merivesillä" direktiivin 2008/56/EY 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vesiä, 

4. "merivesillä" vesiä, merenpohjaa ja 

tämän sisustaa merenpuoleisella alueella 

perusviivasta, josta aluevesien leveys 
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merenpohjaa ja tämän sisustaa; mitataan, ulottuen sen alueen ulkorajaan 

saakka, jolla jäsenvaltiolla on ja/tai jolla 

se käyttää lainkäyttövaltaa UNCLOS-

sopimuksen mukaisesti, lukuun ottamatta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen liitteessä II mainittuihin 

maihin ja alueisiin sekä Ranskan 

merentakaisiin departementteihin ja 

alueellisiin yhteisöihin rajoittuvia vesiä; 

Tarkistus 30 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. "yleisöllä" yhtä tai useampaa 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 

taikka, kansallisen lainsäädännön tai 

käytännön mukaisesti, näiden 

yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 31 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. "ympäristön hyvällä tilalla" direktiivin 

2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettua ympäristön tilaa. 

7. "ympäristön hyvällä tilalla" direktiivin 

2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa ja 

komission päätöksessä 2010/477/EU 

tarkoitettua ympäristön tilaa. 

Perustelu 

Komission päätöksessä 2010/477/EU asetetaan yksityiskohtaisemmat "ympäristön hyvän tilan" 

määritelmää ja kriteereitä koskevat suuntaviivat. 
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Tarkistus 32 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja 

toteutettava yksi tai useampi merten 

aluesuunnitelma ja yksi tai useampi 

rannikkoalueen yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategia. Ne voidaan laatia 

erillisinä asiakirjoina. 

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja 

toteutettava merten aluesuunnittelu. Jos 

jäsenvaltio ei sisällytä maa- ja 

merialueiden välistä vuorovaikutusta 

merten aluesuunnitelmaansa, 

vuorovaikutusta on käsiteltävä 

rannikkoalueen yhdennetyssä käytössä ja 

hoidossa. Jäsenvaltiot voivat päättää, 

noudattavatko ne yhdennettyä 

lähestymistapaa vai laativatko ne merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueen 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

erikseen. 

Tarkistus 33 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset 

alueelliset tai paikalliset viranomaiset 

ovat edelleen vastuussa tällaisten 

suunnitelmien ja strategioiden sisällön 

suunnittelusta ja vahvistamisesta, 

mukaan luettuna merialueiden jakaminen 

eri alojen toimintoja ja merialueiden 

käyttöä varten. 

Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Merten aluesuunnitelmia ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioita laatiessaan 

jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti 

huomioon kunkin alueen ja osa-alueen 

erityispiirteet, eri alojen toiminnot, kyseiset 

3. Merten aluesuunnitelmia ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioita laatiessaan 

jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti 

huomioon kunkin meri- ja rannikkoalueen 

ja osa-alueen erityispiirteet, tarpeet ja 
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merivedet ja rannikkoalueet sekä 

ilmastonmuutoksen mahdolliset 

vaikutukset. 

mahdollisuudet, eri alojen nykyiset ja 

tulevat toiminnot, kyseiset merivedet ja 

rannikkoalueet sekä ilmastonmuutoksen 

mahdolliset vaikutukset. 

Tarkistus 35 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Erityisesti unionin syrjäisimpien 

alueiden osalta on noudatettava 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 349 artiklaa ottaen huomioon 

kyseisten alueiden erityispiirteet ja 

rajoitteet. 

Tarkistus 36 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla 

 

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 

1. Merten aluesuunnitelmissa ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioissa on sovellettava 

samantasoisesti ekosysteemeihin 

perustuvaa lähestymistapaa ja taloudellisia 

ja sosiaalisia perusteita, jotta voidaan 

tukea merialan kestävää kehitystä ja 

kasvua. Niillä on tuettava yhteensopivalla 

tavalla asiaankuuluvien alakohtaisten 

toimintojen rinnakkaiseloa, minimoitava 

toimintojen väliset konfliktit merivesillä ja 

rannikkoalueilla ja edistettävä rajat 

ylittävää yhteistyötä ja saman merialueen 

käyttöä eri tarkoituksiin eri aloilla. 

 2. Merten aluesuunnitelmilla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla on edistettävä 

seuraavia unionin tavoitteita: 

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista 

unionissa edistämällä merienergialähteiden 

kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan 

energiaan perustuvien energialähteiden 

kehittämistä, energiaverkkojen yhteen 

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista 

unionissa edistämällä merienergialähteiden 

kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan 

energiaan perustuvien energialähteiden 

kehittämistä, energiaverkkojen yhteen 
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kytkemistä ja energiatehokkuutta; kytkemistä ja energiatehokkuutta; 

(b) meriliikennettä ja toimivien ja 

kustannustehokkaiden 

meriliikennereittien tarjoamista 

Euroopassa sekä satamien 

käyttömahdollisuuksia ja 

liikenneturvallisuutta; 

(b) meriliikennettä Euroopassa sekä 

satamien käyttömahdollisuuksia, 

liikenneturvallisuutta, 

multimodaaliyhteyksiä ja kestävyyttä; 

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää 

kehitystä ja kasvua, kalastusalan ja siihen 

liittyvien alojen työllisyys mukaan 

luettuna; 

(c) kalastusalan kestävää kehitystä ja 

vesiviljelyalan kestävää kasvua, 

kalastusalan ja siihen liittyvien alojen 

työllisyys mukaan luettuna; 

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja 

parantamisen varmistamista sekä 

luonnonvarojen käytön varovaisuutta ja 

järkevyyttä, muun muassa ympäristön 

hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon 

monimuotoisuuden häviämisen 

pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin 

vähentämiseksi; 

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja 

parantamisen varmistamista edustavan ja 

yhtenäisen suojelualueiden verkoston 

avulla sekä varovaista, ennalta 

varautuvaa ja järkevää luonnonvarojen 

käyttöä, muun muassa ympäristön hyvän 

tilan saavuttamiseksi, luonnon 

monimuotoisuuden häviämisen ja 

ekosysteemipalvelujen huonontumisen 

pysäyttämiseksi sekä meri- ja 

rannikkoalueiden pilaantumisriskien 

ehkäisemiseksi; 

(e) rannikko- ja merialueiden 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

varmistamista. 

(e) sen varmistamista, että rannikko- ja 

merialueet kestävät paremmin 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta 

voidaan suojella haavoittuvia 

rannikkoalueita. 

 3. Merten aluesuunnitelmilla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla voidaan pyrkiä 

edistämään esimerkiksi seuraavia 

kansallisia tavoitteita: 

 (a) raaka-aineiden kestävän 

hyödyntämisen edistämistä; 

 (b) kestävän matkailun edistämistä; 

 (c) kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 

suojelun varmistamista; 

 (d) yleisölle tarkoitettujen virkistys- ja 

muiden käyttötarkoitusten turvaamista; 

 (e) meritalouden perinteisten 

taloudellisten ja sosiaalisten 

ominaispiirteiden säilyttämistä. 
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Tarkistus 37 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Merten aluesuunnitelmissa ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioissa on vahvistettava 

toiminnalliset vaiheet, joilla saavutetaan 

5 artiklassa säädetyt tavoitteet ottaen 

huomioon kaikki asiaankuuluvat toiminnot 

ja niihin sovellettavat toimenpiteet. 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 

menettelyvaiheet, joilla saavutetaan 

5 artiklassa säädetyt tavoitteet ottaen 

huomioon asiaankuuluvat toiminnot, 

käyttötarkoitukset ja niihin sovellettavat 

toimenpiteet. 

Tarkistus 38 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) on varmistettava tuloksellinen rajat 

ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä 

sekä kansallisten viranomaisten ja 

alakohtaisten eri politiikkojen 

sidosryhmien välillä; 

(b) on varmistettava eri politiikan alojen 

sidosryhmien tuloksellinen osallistuminen 

9 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

Sidosryhmät on otettava mukaan. Yhteistyön edellyttäminen olisi liian pitkälle menevä askel ja 

viivyttäisi prosessia. 

Tarkistus 39 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) on varmistettava tehokas rajat 

ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä 

12 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

Koska sidosryhmien osallistuminen ja rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ovat kaksi 

täysin eri asiaa, on parempi viitata niihin kahdessa eri kohdassa. 
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Tarkistus 40 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) on yksilöitävä merten 

aluesuunnitelmista ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista 

aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset 

kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai 

lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja 

rannikkoalueisiin samalla merialueella tai 

sen osa-alueella ja siihen liittyvällä 

rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä 

yhteistyössä kyseisten maiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa 12 ja 

13 artiklan mukaisesti; 

(c) on yksilöitävä merten 

aluesuunnitelmista ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista 

aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset 

kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai 

lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja 

rannikkoalueisiin samalla merialueella tai 

sen osa-alueella ja siihen liittyvällä 

rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä 

yhteistyössä kyseisten maiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

13 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

Direktiivin 12 artiklassa viitataan muihin jäsenvaltioihin eikä kolmansiin maihin, joten viittaus 

12 artiklaan on poistettava. 

Tarkistus 41 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) niiden on toisaalta pohjauduttava 

parhaisiin mahdollisiin käytettävissä 

oleviin tietoihin ja toisaalta taattava 

tarvittava joustavuus tulevan kehityksen 

huomioon ottamiseksi; 
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Perustelu 

Direktiivin tavoitteet ovat kunnianhimoisia erityisesti niissä maissa, joissa ei vielä ole lainkaan 

kokemusta merten aluesuunnittelusta tai rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta. 

Tästä syystä on tärkeää korostaa joustavuuden tavoitetta sekä tiedonsaannin tarvetta. 

Meriympäristö on erittäin monimutkainen, yhä osittain tuntematon ja jatkuvasti muuttuva 

ympäristö. 

Tarkistus 42 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä 

vähintään merivesien kartoitus, jossa 

yksilöidään kaikkien merellisten 

toimintojen nykyinen ja mahdollinen 

alueellinen ja ajallinen jakautuminen, jotta 

5 artiklassa säädetyt tavoitteet voitaisiin 

saavuttaa. 

1. Merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä 

vähintään merivesien kartoitus, jossa 

yksilöidään kaikkien merellisten 

käyttötarkoitusten ja toimintojen sekä 

ekosysteemin tärkeiden osatekijöiden 

nykyinen, suunniteltu ja mahdollinen 

alueellinen ja ajallinen jakautuminen, jotta 

5 artiklassa säädetyt unionin tavoitteet 

voitaisiin saavuttaa. 

Tarkistus 43 

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 

muun muassa seuraavat käyttötarkoitukset 

ja toiminnot: 

Perustelu 

Kaikki mainitut kohdat eivät ole toimintoja. 

Tarkistus 44 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a–g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) energialähteisiin ja uusiutuvan energian 

tuotantoon liittyvät laitokset 

(a) energialähteisiin, uusiutuvan energian 

tuotantoon ja maalle suuntautuviin 



 

 

 PE519.425/ 23 

 FI 

kuljetuksiin liittyvät laitokset; 

(b) öljyn- ja kaasunporauspaikat ja 

-infrastruktuurit; 

(b) öljyn, kaasun ja muiden raaka-

aineiden etsintä- ja tuotantopaikat ja 

-infrastruktuurit; 

(c) meriliikennereitit; (c) meriliikennereitit; 

(d) merenalaiset kaapelit ja putket; (d) merenalaiset kaapelit ja putket; 

(e) kalastusalueet; (e) nykyiset ja mahdolliset kalastusalueet; 

(f) meriviljelypaikat; (f) meriviljelyalueet; 

(g) luonnonsuojelualueet. (g) luonnon- ja lajiensuojelualueet, 

Natura 2000 -alueet, muut herkät 

meriekosysteemit ja ympäröivät alueet 

unionin ja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti; 

 (h) meri- ja rannikkomatkailu; 

 (i) kulttuuriperinnön suojelukohteet; 

 (j) sotilasharjoituksissa käytettävät alueet. 

Tarkistus 45 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioihin on sisällyttävä 

vähintään luettelo rannikkoalueisiin jo 

sovellettavista toimenpiteistä ja analyysi 

lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa 

säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. 

Strategioissa on vahvistettava 

toimintapolitiikkojen yhdennetty ja 

monialainen täytäntöönpano ja 

tarkasteltava maalla ja merellä 

suoritettavien toimintojen vuorovaikutusta. 

1. Vahvistaessaan rannikkoalueiden 

yhdennettyä käyttöä ja hoitoa 

jäsenvaltioiden on päätettävä, käyttävätkö 

ne käytäntöjä vai yhtä tai useampaa 

strategiaa. Niiden on yksilöitävä 

rannikkoalueisiin jo sovellettavat 

toimenpiteet ja laadittava analyysi 

lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa 

säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. 

Rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä 

ja hoidolla on edistettävä 

toimintapolitiikkojen yhdennettyä ja 

monialaista täytäntöönpanoa ja siinä on 

otettava huomioon maalla ja merellä 

suoritettavien toimintojen vuorovaikutusta, 

jotta varmistetaan maa- ja merialueiden 

väliset kytkennät. 
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Tarkistus 46 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Laatiessaan rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

ainakin seuraavat toiminnot: 

2. Laatiessaan rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon: 

Tarkistus 47 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, 

energialähteisiin ja uusiutuvan energian 

tuotantoon liittyvät laitokset mukaan 

luettuina; 

Poistetaan. 

Tarkistus 48 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) suosituksen 2002/413/EY mukaisesti 

jo vahvistetut käytännöt ja strategiat; 

Tarkistus 49 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a b) olemassa olevat viralliset ja 

epäviralliset käytännöt, verkostot ja rajat 

ylittävän yhteistyön mekanismit; 
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Tarkistus 50 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a c) asiaankuuluvat toiminnot, laitokset 

ja infrastruktuurit; 

Tarkistus 51 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) infrastruktuurin, energialaitosten, 

liikenteen, satamien, merirakentamisen ja 

muiden rakenteiden kehittäminen, vihreä 

infrastruktuuri mukaan luettuna; 

Poistetaan. 

Tarkistus 52 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) maatalous ja teollisuus; Poistetaan. 

Tarkistus 53 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) kalastus ja vesiviljely; Poistetaan. 

Tarkistus 54 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, 

ekosysteemipalvelujen ja luonnon, 

rannikkomaisemien ja saarten 

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, 

suojeltujen suistomaiden ja 

kosteikkoalueiden, ekosysteemipalvelujen 



 

 

 PE519.425/ 26 

 FI 

säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito; ja luonnon, rannikkomaisemien ja saarten 

suojeleminen, säilyttäminen, 

ennallistaminen ja hoito; 

Tarkistus 55 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 

siihen sopeutuminen. 

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 

siihen sopeutuminen erityisesti lisäämällä 

ekosysteemin sietokykyä. 

Tarkistus 56 

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. 

Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, joilla 

yleisö voi osallistua merten 

aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 

laadintaan, informoimalla ja kuulemalla 

asiaankuuluvia sidosryhmiä ja 

viranomaisia ja kyseistä yleisöä 

varhaisessa vaiheessa. Jäsenvaltioiden on 

myös varmistettava, että nämä 

sidosryhmät ja viranomaiset ja kyseinen 

yleisö saavat valmistuneet tulokset 

käyttöönsä. 

Perustelu 

Yleisön osallistuminen on laaja ilmaisu ja tästä syystä on tarpeen tarkentaa 

osallistumismuotoa. Lisäksi kohdat 1 ja 2 voidaan yhdistää. 

Tarkistus 57 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, 

että asiaankuuluvia sidosryhmiä, 

viranomaisia ja yleisöä kuullaan 

Poistetaan. 
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suunnitelmien ja strategioiden 

luonnoksista ja että ne saavat 

valmistuneet tulokset käyttöönsä. 

Tarkistus 58 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on toimittava unionin 

lainsäädännön asiaankuuluvien 

säännösten mukaisesti valmistellessaan 

tapoja kuulla yleisöä. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Alkuperäinen sanamuoto ei tuo mitään lisäarvoa. 

Tarkistus 59 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten 

aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita 

varten tarvittavien parhaiden mahdollisten 

tietojen keruu ja vaihto. 

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten 

aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden 

täytäntöönpanoa varten tarvittavien 

parhaiden mahdollisten tietojen keruu, 

käyttö ja vaihto. 

Tarkistus 60 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Järjestäessään 1 kohdassa tarkoitettua 

tietojen keruuta ja vaihtoa jäsenvaltioiden 

on käytettävä mahdollisimman suurelta 

osin yhdennetyn meripolitiikan alalla 

kehitettyjä välineitä. 

3. Järjestäessään 1 kohdassa tarkoitettua 

tietojen keruuta ja vaihtoa jäsenvaltioiden 

on käytettävä mahdollisimman suurelta 

osin yhdennetyn meripolitiikan alalla ja 

muilla unionin politiikan aloilla 

kehitettyjä välineitä, kuten Euroopan 

yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin 

(INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä 

maaliskuuta 2007 annetussa Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2007/2/EY
27 a

 tarkoitettuja välineitä. 

 _____________ 

 
27 a

 EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1. 

Perustelu 

INSPIRE-direktiivissä säädetään asianomaisten tietojen keräämisestä. 

Tarkistus 61 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Merten aluesuunnitelmiin ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioihin sovelletaan direktiivin 

2001/42/EY säännöksiä. 

Merten aluesuunnitelmiin ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioihin sovelletaan direktiivin 

2001/42/EY ja soveltuvin osin direktiivin 

92/43/ETY 6 artiklan säännöksiä. 

Tarkistus 62 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on 

naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- 

tai merialue, on tehtävä yhteistyötä 

varmistaakseen, että merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu 

yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai 

merialueella ja/tai sen osa-alueella. 

Tällaisessa yhteistyössä on otettava 

erityisesti huomioon luonteeltaan 

ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät 

infrastruktuurit. 

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on 

naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- 

tai merialue, on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet tehdäkseen 

yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 

merten aluesuunnitelmat ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategiat ovat johdonmukaisia ja ne 

on sovitettu yhteen koko kyseisellä 

rannikkoalueella tai merialueella ja/tai sen 

osa-alueella. Tällaisessa yhteistyössä on 

otettava erityisesti huomioon luonteeltaan 

ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät 

infrastruktuurit, ja pyrittävä luomaan 

jokaista nykyistä ja tulevaa 

merialuestrategiaa varten yhteinen visio. 
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Tarkistus 63 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä 

yhteistyötä, niiden on mahdollisuuksien 

mukaan sovitettava yhteen uusien merten 

aluesuunnitelmien aikataulut tai 

olemassa olevien suunnitelmien 

uudelleentarkastelujaksot. 

Perustelu 

Vaikka muut teknologiaan ja tietoihin liittyvät kysymykset olisi ratkaistu, merten 

aluesuunnittelun syklien eriaikaisuus saattaa haitata toimivaltaisten viranomaisten välistä 

yhteistyötä. 

Tarkistus 64 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) rannikkoalueen tai merialueen tai sen 

osa-alueen kattavien alueellisten 

institutionaalisten yhteistyörakenteiden 

kautta tai 

(a) alueellisten meriyleissopimusten tai 

muiden rannikkoalueen tai merialueen tai 

sen osa-alueen kattavien alueellisten 

institutionaalisten yhteistyörakenteiden 

kautta tai 

Tarkistus 65 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kyseisen merialueen tai sen osa-alueen 

kattavan, tätä aihepiiriä käsittelevän 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten verkoston kautta. 

(b) kyseisen rannikkoalueen, merialueen 

tai sen osa-alueen kattavan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten verkoston 

kautta tai 
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Tarkistus 66 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) millä tahansa muulla tavalla, joka 

on 1 kohdan vaatimusten mukainen. 

Perustelu 

Yleisesti ottaen alueellinen lähestymistapa on suositeltavampi, mutta joissakin tapauksissa 

kahdenvälinen tai muunlainen strategia voi olla käytännöllisempi. 

Tarkistus 67 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan 

kolmannen maan rannikko- tai merialue, 

on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä 

sovittamaan yhteen merten 

aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa 

kyseisen kolmannen maan kanssa 

kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella 

ja siihen liittyvällä rannikkoalueella. 

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan 

kolmannen maan rannikko- tai merialue, 

on kansainvälisen merioikeuden ja 

meriyleissopimusten mukaisesti kuultava 

kyseistä maata ja kaikin mahdollisin 

tavoin pyrittävä tekemään yhteistyötä ja 

sovittamaan yhteen merten 

aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa 

kyseisen kolmannen maan kanssa 

kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella 

ja siihen liittyvällä rannikkoalueella. 

Tarkistus 68 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän kertomuksen on sisällettävä 

vähintään 6–13 artiklan täytäntöönpanoa 

koskevat tiedot. 

2. Tämän kertomuksen on sisällettävä 

vähintään 6–13 artiklan täytäntöönpanoa 

koskevat tiedot. Kertomuksen sisällön ja 

muodon on mahdollisuuksien mukaan 

oltava direktiivin 2008/56/EY asiaa 

koskevien eritelmien mukaisia. 
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Perustelu 

Olisi mahdollisuuksien mukaan minimoitava hallintoviranomaisille aiheutuva hallintotaakka, 

koska niillä on jo lukuisia nykyiseen unionin lainsäädäntöön perustuvia raportointi- ja 

seurantavelvoitteita. 

Tarkistus 69 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin täytäntöönpanon edistymistä 

koskevan kertomuksen. 

3. Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin täytäntöönpanon edistymistä 

koskevan kertomuksen viimeistään vuoden 

kuluttua merten aluesuunnitelmien ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden laatimiselle asetetun 

määräajan umpeutumisesta. 

Tarkistus 70 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantolause 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

vahvistaa 

1. Rajoittamatta suunnitelmien ja 

strategioiden keskeistä sisältöä koskevien 

eritelmien soveltamista komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 

Perustelu 

Uusi sanamuoto selkeyttää täytäntöönpanosäädöksillä mahdollisesti vahvistettavien säännösten 

soveltamisalaa. 

Tarkistus 71 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantolause 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) edellä 10 artiklassa tarkoitettujen 

tietojen hallintaa koskevia operationaalisia 

eritelmiä, ellei sellaisia ole vahvistettu 

muussa EU:n lainsäädännössä, kuten 

direktiiveissä 2007/2/EY tai 2008/56/EY, 

(a) edellä 10 artiklassa tarkoitettujen 

tietojen hallintaa koskevia prosessiin 

liittyviä eritelmiä, ellei sellaisia ole 

vahvistettu muissa unionin säädöksissä, 

kuten direktiiveissä 2007/2/EY tai 
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seuraavan osalta: 2008/56/EY, seuraavan osalta: 

Perustelu 

Täsmennetään, että täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan vain tietojen hallintaa koskeviin 

prosesseihin liittyviin mutta ei operationaalisiin eritelmiin. 

Tarkistus 72 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– tietojen jakaminen ja yhteyspinnat 

olemassa olevien tiedonhallinta- ja 

keruuprosessien kanssa; ja 

– tietojen tehokas jakaminen ja toimivat 

yhteyspinnat olemassa olevien 

tiedonhallinta- ja keruuprosessien 

järjestelmien kanssa; ja 

Perustelu 

Täsmennetään, että komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamilla säännöksillä ei 

säännellä tietojen jakamista ja hallintaa yleisellä tasolla vaan parannetaan niiden tehokkuutta. 

Tarkistus 73 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantolause 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) merten aluesuunnitelmien ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden laatimisen ja niistä 

raportoinnin operationaaliset vaiheet 

seuraavan osalta: 

(b) merten aluesuunnitelmien ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioiden laatimista ja niistä 

raportointia edistävät prosessiin liittyvät 

vaiheet seuraavan osalta: 

Perustelu 

Täsmennetään, että 16 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee vain merten aluesuunnitelmien ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden prosessiin liittyviä vaiheita eikä 

niiden keskeistä sisältöä. 
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Tarkistus 74 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– rajat ylittävän yhteistyön muodot; – rajat ylittävän yhteistyön tehokkaimmat 

muodot; 

Perustelu 

Täsmennetään, että komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamilla säännöksillä ei 

säännellä rajat ylittävän yhteistyön muotoja yleisellä tasolla vaan parannetaan niiden 

tehokkuutta. 

Tarkistus 75 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– julkinen kuuleminen. Poistetaan. 

Perustelu 

Ottaen huomioon 9 artiklan säännökset komissiolle ei pidä antaa valtuuksia hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä tällä alalla, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. 

Tarkistus 76 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun 1 kohtaan viitataan, sovelletaan 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

Perustelu 

Viittaukset tehdään tähän kohtaan (esim. 16 artiklan 2 kohdassa) eikä 1 kohtaan. 
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Tarkistus 77 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa 

tarkoitetuissa säännöksissä on viitattava 

tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 

tällainen viittaus, kun ne virallisesti 

julkaistaan. Kunkin jäsenvaltion on 

säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 

voimaantulon jälkeen antamissa 

1 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä on 

viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

liitettävä tällainen viittaus, kun ne 

virallisesti julkaistaan. Kunkin jäsenvaltion 

on säädettävä siitä, miten viittaukset 

tehdään. 

Tarkistus 78 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

merten aluesuunnitelmat ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategiat on laadittava 

36 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

merten aluesuunnitelmat ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategiat on laadittava 

48 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Perustelu 

Esittelijä katsoo, että 36 kuukautta on epärealistinen aika. Aikataulun on oltava 

kunnianhimoinen, mutta se ei saa johtaa täytäntöönpanon kiirehtimiseen. On otettava 

huomioon merten aluesuunnittelun eri vaiheet jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 79 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

kertomukset on toimitettava viimeistään 

42 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta ja siitä lähtien kuuden 

vuoden välein. 

5. Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

kertomukset on toimitettava viimeistään 

54 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta ja siitä lähtien kuuden 

vuoden välein. 
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Perustelu 

Muutettu 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti eli kuusi kuukautta siihen sisältyvää määräaikaa 

pidemmäksi. 

Tarkistus 80 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Edellä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 

edistymistä koskeva kertomus on 

toimitettava viimeistään 6 kuukauden 

kuluttua 5 kohdassa tarkoitetusta 

päivämäärästä ja siitä lähtien kuuden 

vuoden välein. 

6. Edellä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 

edistymistä koskeva kertomus on 

toimitettava viimeistään 6 kuukauden 

kuluttua 5 kohdassa tarkoitetusta 

päivämäärästä ja siitä lähtien neljän 

vuoden välein. 

Tarkistus 81 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Tähän direktiiviin sisältyviä osaksi 

kansallista lainsäädäntöä saattamista 

koskevia velvoitteita ei sovelleta vailla 

meriyhteyttä oleviin jäsenvaltioihin. 

Perustelu 

Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for 

them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. 

Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for 

cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and 

implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through 

that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive 

when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they 

cannot transpose any obligation contained in this Directive. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 


