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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 34
Johdanto-osan 2 kappale

(2) On ilmeistä, että merellisiin 
luonnonvaroihin kohdistuvat paineet ja 
merten tarjoamien ekologisten palvelujen
kysyntä ovat usein liian suuria ja että 
yhteisön on rajoitettava merivesiin 
kohdistuvaa vaikutustaan.

(2) On ilmeistä, että merellisiin 
luonnonvaroihin kohdistuvat paineet ja 
merellisten luontopalvelujen, kuten 
jätteiden absorption, kysyntä ovat suuret ja 
että yhteisön on rajoitettava merivesiin 
kohdistuvaa vaikutustaan omalla alueellaan 
ja sen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 35
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Meriympäristö on arvokas perintö, jota (3) Meriympäristö on arvokas perintö, jota 
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on suojeltava, säilytettävä ja 
mahdollisuuksien mukaan ennallistettava 
siten, että perimmäisenä tavoitteena on 
säilyttää biologinen monimuotoisuus ja 
turvata monimuotoiset ja dynaamiset meret 
ja valtameret, jotka ovat puhtaita, terveitä ja 
tuottavia. Tällä direktiivillä olisi toteutettava 
Euroopan unionin tulevan meripolitiikan 
ympäristöosuus.

on suojeltava, säilytettävä ja ennallistettava 
siten, että perimmäisenä tavoitteena on 
säilyttää biologinen monimuotoisuus ja 
turvata monimuotoiset ja dynaamiset meret 
ja valtameret, jotka ovat puhtaita, terveitä ja 
tuottavia. Tällä direktiivillä olisi muun 
muassa edistettävä ympäristönäkökohtien 
sisällyttämistä kaikkiin asianmukaisiin 
politiikan aloihin.  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 36
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Sovellettaessa ekosysteemiin perustuvaa 
lähestymistapaa ihmisen toiminnan 
hallintaan siten, että samalla 
mahdollistetaan merten tarjoamien 
hyödykkeiden ja palvelujen kestävä käyttö,
ensisijaisena tavoitteena olisi pidettävä 
yhteisön meriympäristön hyvän tilan 
saavuttamista tai ylläpitoa, sen suojelun ja 
säilyttämisen jatkamista sekä merien tilan 
huonontumisen estämistä. 

(7) Sovellettaessa ekosysteemiin perustuvaa 
lähestymistapaa ihmisen toiminnan 
hallintaan siten, että ensisijaisena tavoitteena 
olisi pidettävä yhteisön meriympäristön 
hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitoa, sen 
suojelun ja säilyttämisen jatkamista sekä 
merien tilan huonontumisen estämistä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 37
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion olisi 
laadittava merivesiään varten meristrategia, 
joka koskee erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
omia vesiä, mutta jossa otetaan samalla 
huomioon kyseessä olevan merialueen tai 
osa-alueen yleinen tilanne. Meristrategioiden 
olisi johdettava ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseen tai ylläpitoon tähtäävien 
toimenpideohjelmien toteuttamiseen. 

(10) Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion olisi
laadittava merivesiään varten yhteiseen 
viitekehykseen perustuva meristrategia, joka 
koskee erityisesti kyseisen jäsenvaltion omia 
vesiä, mutta jossa otetaan samalla huomioon 
kyseessä olevan merialueen tai osa-alueen 
yleinen tilanne. Meristrategioiden olisi 
johdettava ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseen tai ylläpitoon tähtäävien 
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Jäsenvaltioita ei kuitenkaan pitäisi vaatia 
ryhtymään erityisiin toimenpiteisiin, jos 
meriympäristö ei ole merkittävässä 
vaarassa tai jos kustannukset olisivat 
kohtuuttomat meriympäristöön 
kohdistuviin riskeihin nähden, edellyttäen 
että päätös olla toteuttamatta toimia on 
asianmukaisesti perusteltu.

toimenpideohjelmien toteuttamiseen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 38
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion olisi 
laadittava merivesiään varten meristrategia, 
joka koskee erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
omia vesiä, mutta jossa otetaan samalla 
huomioon kyseessä olevan merialueen tai 
osa-alueen yleinen tilanne. Meristrategioiden 
olisi johdettava ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseen tai ylläpitoon tähtäävien 
toimenpideohjelmien toteuttamiseen. 
Jäsenvaltioita ei kuitenkaan pitäisi vaatia 
ryhtymään erityisiin toimenpiteisiin, jos 
meriympäristö ei ole merkittävässä 
vaarassa tai jos kustannukset olisivat 
kohtuuttomat meriympäristöön 
kohdistuviin riskeihin nähden, edellyttäen 
että päätös olla toteuttamatta toimia on 
asianmukaisesti perusteltu.

(10) Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion olisi 
laadittava merivesiään varten meristrategia, 
joka koskee erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
omia vesiä, mutta jossa otetaan samalla 
huomioon kyseessä olevan merialueen tai 
osa-alueen yleinen tilanne. Meristrategioiden 
olisi johdettava ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseen tai ylläpitoon tähtäävien 
toimenpideohjelmien toteuttamiseen. 

Or. en

Perustelu

Neuvoston uusi teksti on liian monisanaista. Toimenpideohjelmia koskevassa artiklassa 
edellytetään kustannus-hyötyanalyysia ja toimien kustannustehokkuuden varmistamista.



PE394.048v02-00 4/45 AM\684917FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 39
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää 
varmistaa, että jäsenvaltioiden mahdollisesti 
osana toimenpideohjelmia määrittämät
merensuojelualueita koskevat 
säilyttämistavoitteet, hallintatoimenpiteet 
sekä seuranta- ja arviointitoimet otetaan 
huomioon.

(19) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää 
varmistaa, että merensuojelualueita koskevat 
säilyttämistavoitteet, hallintatoimenpiteet 
sekä seuranta- ja arviointitoimet 
sisällytetään meristrategioihin. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 40
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Luonnon monimuotoisuus ja 
syrjäisimpien alueiden syvänmeren 
ympäristöihin liittyvän meritutkimuksen 
sisältämät mahdollisuudet olisi myös 
otettava huomioon. Syvänmeren 
ekosysteemien tuntemuksen parantamiseen 
pyrkivien tieteellisten tutkimusten 
kehittämistä olisi tuettava erityisohjelmien 
avulla.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 13.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 41
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

(19 b) Jäsenvaltioiden olisi meriympäristön 
tehokkaan suojelun aikaansaamiseksi 
luotava puitteet ja foorumeita, jotka 
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mahdollistavat meriin liittyvien kysymysten 
monialaisen käsittelyn. Merivesien tilan 
kehitystä ei näin ollen tulisi tarkastella 
pelkästään ympäristölähtökohdista, vaan 
siinä tulisi ottaa huomioon myös alueen 
taloudellinen, sosiaalinen ja hallinnollinen 
kehitys.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 14.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 42
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Koska meristrategioiden perusteella 
toteutetut toimenpideohjelmat ovat 
tehokkaita ainoastaan, jos ne suunnitellaan 
tietyn alueen meriympäristön tilaa koskevan 
luotettavan tiedon perusteella ja 
mukautetaan mahdollisimman hyvin 
kyseisten vesien tarpeisiin kunkin 
jäsenvaltion tapauksessa ja kyseisen 
merialueen tai osa-alueen yleistilanteen 
huomioon ottaen, olisi säädettävä 
asianmukaisten puitteiden valmistelusta 
kansallisella tasolla perusteltua 
päätöksentekoa varten, mukaan lukien 
meriympäristön tutkimus- ja seurantatoimet. 
Tähän liittyvää tutkimusta olisi jatkuvasti ja 
vakaasti tuettava yhteisön tutkimus- ja 
kehityspolitiikassa. Meriympäristöön 
liittyvien asioiden huomioon ottaminen 
seitsemännessä tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelmassa on merkittävä 
askel tähän suuntaan.

(20) Koska meristrategioiden perusteella 
toteutetut toimenpideohjelmat ovat 
tehokkaita ja mahdollisimman 
kustannustehokkaita ainoastaan, jos ne 
suunnitellaan tietyn alueen meriympäristön 
tilaa koskevan luotettavan tieteellisen tiedon 
perusteella ja mukautetaan mahdollisimman 
hyvin kyseisten vesien tarpeisiin kunkin 
jäsenvaltion tapauksessa ja kyseisen 
merialueen tai osa-alueen yleistilanne 
huomioon ottaen, olisi säädettävä 
asianmukaisten puitteiden valmistelusta 
kansallisella tasolla perusteltua 
päätöksentekoa varten, mukaan lukien 
meriympäristön tutkimus- ja seurantatoimet. 
Tähän liittyvää tutkimusta olisi jatkuvasti ja 
vakaasti tuettava yhteisön tutkimus- ja 
kehityspolitiikassa. Meriympäristöön 
liittyvien asioiden huomioon ottaminen 
seitsemännessä tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelmassa on merkittävä 
askel tähän suuntaan.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 43
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Toimenpideohjelmien valmistelun 
ensimmäisenä askeleena merialuetta tai osa-
aluetta ympäröivien jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä merivesiensä ominaisuuksia ja niihin 
kohdistuvia paineita ja vaikutuksia koskeva 
analyysi, jossa määritetään tärkeimmät 
kyseisiin vesiin kohdistuvat paineet ja 
vaikutukset, sekä taloudellinen ja sosiaalinen 
analyysi niiden käytöstä ja meriympäristön 
tilan huonontumisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
analyysiensä perustana arvioita, joita on jo 
aiemmin tehty meriä koskevien alueellisten 
yleissopimusten yhteydessä.

(21) Toimenpideohjelmien valmistelun 
ensimmäisenä askeleena merialuetta tai osa-
aluetta ympäröivien jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä merivesiensä ominaisuuksia ja 
funktioita ja niihin kohdistuvia paineita ja 
vaikutuksia koskeva analyysi, jossa 
määritetään tärkeimmät kyseisiin vesiin 
kohdistuvat paineet ja vaikutukset, sekä 
taloudellinen ja sosiaalinen analyysi niiden 
käytöstä ja meriympäristön tilan 
huonontumisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
analyysiensä perustana arvioita, joita on jo 
aiemmin tehty meriä koskevien alueellisten 
yleissopimusten yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 44
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Analyysien perusteella jäsenvaltioiden 
olisi määritettävä merivesiään varten ne 
ominaisuudet, joilla ympäristön hyvää tilaa 
kuvataan. Tätä varten on 
tarkoituksenmukaista säätää sellaisten 
vertailuperusteiden ja menetelmästandardien 
kehittämisestä, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ja joiden perusteella 
merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla 

(22) Analyysien perusteella jäsenvaltioiden 
olisi määritettävä merivesiään varten ne 
ominaisuudet, joilla ympäristön hyvää tilaa 
kuvataan. Tätä varten on 
tarkoituksenmukaista säätää sellaisten 
vertailuperusteiden ja menetelmästandardien 
kehittämisestä, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ja joiden perusteella 
merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla 
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keskenään siltä osin, missä määrin 
ympäristön hyvä tila saavutetaan.

keskenään siltä osin, missä määrin 
ympäristön hyvä tila saavutetaan. 
Kehittämiseen olisi otettava mukaan kaikki 
tahot, joita asia koskee.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 45
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Edellä mainittujen toimien 
toteuttaminen kuuluu jäsenvaltioille, koska 
niiden kohdistamisen on oltava tarkkaa. Sen 
varmistamiseksi, että eri puolilla yhteisöä 
toteutettavat toimet ovat yhdenmukaisia 
kokonaisuutena ja maailmanlaajuisten 
sitoumusten kanssa, on oleellista, että 
jäsenvaltiot ilmoittavat toteuttamistaan 
toimista komissiolle, jotta komissio voi 
arvioida asianomaisella merialueella tai osa-
alueella toteutettujen toimien 
johdonmukaisuuden ja tarvittaessa antaa 
jäsenvaltioille neuvoja.

(25) Edellä mainittujen toimien 
toteuttaminen kuuluu jäsenvaltioille, koska 
niiden kohdistamisen on oltava tarkkaa. Sen 
varmistamiseksi, että eri puolilla yhteisöä 
toteutettavat toimet ovat yhdenmukaisia 
kokonaisuutena ja maailmanlaajuisten 
sitoumusten kanssa, on oleellista, että 
jäsenvaltiot ilmoittavat toteuttamistaan 
toimista komissiolle, jotta komissio voi 
arvioida asianomaisella merialueella tai osa-
alueella toteutettujen toimien 
johdonmukaisuuden ja tarvittaessa hyväksyä 
kyseiset toimet.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 46
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Erityistapauksiin sovellettavaa 
joustavuutta olisi kuitenkin valvottava 
yhteisön tasolla. Ensimmäisen 
erityistapauksen osalta on sen vuoksi 
tarkoituksenmukaista, että tilapäisten 
toimenpiteiden tehokkuutta tarkastellaan 
riittävästi arvioinnin yhteydessä. Lisäksi 
tapauksissa, joissa jäsenvaltio perustelee 

(29) Erityistapauksiin sovellettavaa 
joustavuutta olisi kuitenkin valvottava 
yhteisön tasolla. Ensimmäisen tapaustyypin 
osalta on sen vuoksi tarpeen, että komission 
tehdessä arviota, joka edeltää 
toimenpideohjelman hyväksymistä,
tilapäisten toimenpiteiden tehokkuutta 
pohditaan riittävästi. Lisäksi tapauksissa, 
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toteutettuja toimia yleiseen etuun liittyvillä 
pakottavilla syillä, olisi varmistettava, että 
niistä aiheutuneet muutokset
meriympäristöön eivät pysyvästi estä tai 
vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista asianomaisella merialueella tai 
osa-alueella taikka muiden jäsenvaltioiden 
vesillä. Komission olisi ilmoitettava 
jäsenvaltioille, jos se katsoo, että 
suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittävät 
tai tarkoituksenmukaiset varmistamaan 
toimien yhdenmukaisuutta kyseisellä 
merialueella tai osa-alueella.

joissa jäsenvaltio perustelee toteutettuja 
toimia yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla 
syillä, komission olisi varmistettava, että 
tämän seurauksena meriympäristöön 
tehtävät muutokset eivät pysyvästi estä tai 
vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista asianomaisella merialueella tai 
osa-alueella taikka muiden jäsenvaltioiden 
vesillä. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 47
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Kalastuksenhoitoa säänteleviä 
toimenpiteitä olisi toteutettava ainoastaan
yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä 
elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä 
ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 mukaisesti ja tieteellisten 
lausuntojen perusteella, eikä tämä direktiivi 
sen vuoksi koske näitä toimenpiteitä. 
Radioaktiivisten aineiden käytöstä johtuvien 
päästöjen valvontaan sovelletaan Euratomin 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklaa, eikä 
tämän direktiivin tulisi sen vuoksi koskea 
sitä.

Kalastuksenhoitoa säänteleviä toimenpiteitä 
voidaan toteuttaa muun muassa yhteisen 
kalastuspolitiikan yhteydessä elollisten 
vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 mukaisesti ja tieteellisten 
lausuntojen perusteella ja niitä käsitellään 
myös tässä direktiivissä. Radioaktiivisten 
aineiden käytöstä johtuvien päästöjen 
valvontaan sovelletaan Euratomin 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklaa, eikä 
tämän direktiivin tulisi sen vuoksi koskea 
sitä.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola ja Françoise Grossetête

Tarkistus 48
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Kalastuksenhoitoa säänteleviä 
toimenpiteitä olisi toteutettava ainoastaan 
yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä 
elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä 
ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 mukaisesti ja tieteellisten 
lausuntojen perusteella, eikä tämä direktiivi 
sen vuoksi koske näitä toimenpiteitä. 
Radioaktiivisten aineiden käytöstä johtuvien 
päästöjen valvontaan sovelletaan Euratomin 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklaa,
eikä tämän direktiivin tulisi sen vuoksi 
koskea sitä.

(36) Kalastuksenhoitoa säänteleviä 
toimenpiteitä olisi toteutettava ainoastaan 
yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä 
elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä 
ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 mukaisesti ja tieteellisten 
lausuntojen perusteella, eikä tämä direktiivi 
sen vuoksi koske näitä toimenpiteitä. 
Radioaktiivisten aineiden käytöstä johtuvien 
päästöjen valvontaan sovelletaan Euratomin 
perustamissopimusta, eikä tämän direktiivin 
tulisi sen vuoksi koskea sitä.

Or. fr

Perustelu

Euratomin perustamissopimuksen 30 ja 31 artikla eivät ole riittävä oikeusperusta, jos 
"radioaktiivisten aineiden käytöstä johtuvien päästöjen valvonta" halutaan sulkea direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 49
Johdanto-osan 37 kappale

(37) Yhteisessä kalastuspolitiikassa olisi 
otettava huomioon kalastuksen 
ympäristövaikutukset ja tämän direktiivin 
tavoitteet.

(37) Yhteisessä kalastuspolitiikassa ja sen 
tulevassa uudistuksessa olisi otettava 
huomioon kalastuksen ympäristövaikutukset 
ja tämän direktiivin tavoitteet.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 50
Johdanto-osan 39 kappale
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(39) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita 
ovat meriympäristön suojelu ja säilyttäminen 
sekä sen tilan huonontumisen ehkäiseminen 
ja mahdollisuuksien mukaan kyseisen 
ympäristön ennallistaminen alueilla, joilla se 
on kärsinyt, vaan ne voidaan direktiivin 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(39) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita 
ovat meriympäristön suojelu ja säilyttäminen 
sekä sen tilan huonontumisen ehkäiseminen 
ja kyseisen ympäristön ennallistaminen 
alueilla, joilla se on kärsinyt, vaan ne 
voidaan direktiivin laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 51
1 artiklan 1 kohta

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet 
meriympäristön suojelulle ja säilyttämiselle 
sekä sen tilan huonontumisen ehkäisemiselle 
ja mahdollisuuksien mukaan kyseisen 
ympäristön ennallistamiselle alueilla, joilla 
se on kärsinyt.

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet 
meriympäristön suojelulle, säilyttämiselle ja 
elvyttämiselle sekä sen tilan huonontumisen 
ehkäisemiselle ja meren biologisen 
monimuotoisuuden ja meren ekosysteemien 
toiminnan, rakenteiden ja prosessien 
ennallistamiselle alueilla, joilla ne ovat 
kärsineet.

Tämän vuoksi on kehitettävä ja pantava 
täytäntöön meristrategioita, tavoitteena 
meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen 
tai ylläpitäminen vuoteen 2021 mennessä.

Jäsenvaltioiden on saavutettava näissä 
puitteissa meriympäristön hyvä tila 
viimeistään vuonna 2017. Tämän vuoksi on 
kehitettävä ja pantava täytäntöön 
meristrategioita, joihin kuuluvilla toimilla:
a) ehkäistään ja poistetaan asteittain 
meriympäristön pilaantumista, jotta 
voidaan varmistaa, että meren biologiseen 
monimuotoisuuteen, merten 
ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja 
merten oikeutettuun käyttöön ei vaikuteta 
tai niitä ei vaaranneta merkittävästi;
b) säilytetään ihmisten meriympäristössä 
harjoittama toiminta kestävällä tasolla, niin 
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ettei vaaranneta tulevien sukupolvien 
toimintaa eikä merten ekosysteemien kykyä 
reagoida luonnon ja ihmisen aiheuttamiin 
muutoksiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 85 muutettuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 52
1 artiklan 2 kohta

2. Meristrategioissa ihmisen toiminnan 
hallintaan sovelletaan ekosysteemiin 
perustuvaa lähestymistapaa mahdollistaen 
samalla merellisten luonnonvarojen ja 
luontopalvelujen kestävä käyttö.

2. Meristrategioissa ihmisen toiminnan 
hallintaan sovelletaan ekosysteemiin 
perustuvaa lähestymistapaa. 

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 85 muutettuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 53
2 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
3 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
merivesiin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
3 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
merivesiin, ja siinä otetaan huomioon tarve 
varmistaa assosioituneiden maiden ja 
hakijamaiden meriympäristön laatu.

Or. en

Perustelu

Meriympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset eivät noudata kansainvälisiä rajoja tai 
oikeudenkäyttöalueiden rajoja. Siksi on tärkeää, että kaikki asianosaiset valtiot tekevät 
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tiivistä yhteistyötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 54
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, 
jonka ainoana tarkoituksena on puolustus 
tai kansallinen turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin pyrittävä 
varmistamaan, että kyseinen toiminta 
toteutetaan sikäli kuin kohtuullista ja 
mahdollista tämän direktiivin tavoitteiden 
kanssa yhteensopivalla tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Neuvoston uusi teksti sulkisi puolustukseen tai kansalliseen turvallisuuteen kytkeytyvän 
toiminnan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisesta toiminnasta aiheutuu 
meriympäristölle sama vaikutusriski, ja siksi sen olisi kuuluttava direktiivin soveltamisalaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 55
3 artiklan 1 alakohta

1. 'merivesillä' tarkoitetaan vesiä, kyseisten 
vesien pohjaa ja tämän sisustaa 
merenpuoleisella alueella perusviivasta, 
josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen 
sen alueen ulkorajaan saakka, jolla 
jäsenvaltiolla on ja/tai jolla se käyttää 
lainkäyttöoikeuksia Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti, lukuun ottamatta 
perustamissopimuksen liitteessä II 
mainittujen maiden ja alueiden viereisiä 
vesiä sekä Ranskan merentakaisia 
departementteja ja alueellisia yhteisöjä. 
Merenpuoleisella alueella perusviivasta 
olevat merivedet, joihin sovelletaan 
direktiiviä 2000/60/EY, luetaan mukaan 

1. 'merivesillä' tarkoitetaan vesiä, kyseisten 
vesien pohjaa ja tämän sisustaa 
merenpuoleisella alueella perusviivasta, 
josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen 
sen alueen ulkorajaan saakka, jolla 
jäsenvaltiolla on ja/tai jolla se käyttää 
lainkäyttöoikeuksia Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti, lukuun ottamatta 
perustamissopimuksen liitteessä II
mainittujen maiden ja alueiden viereisiä 
vesiä sekä Ranskan merentakaisia 
departementteja ja alueellisia yhteisöjä. 
Perusviivan sisämaan puolella olevat 
rannikkovedet, sellaisina kuin ne ovat 
määritettyinä direktiivissä 2000/60/EY, 
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ainoastaan siltä osin kuin on kyse 
meriympäristön suojelun kannalta 
merkittävistä tekijöistä, jotka eivät kuulu 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan;

luetaan myös mukaan siltä osin kuin on kyse
meriympäristön tilaa koskevista erityisistä 
näkökohdista, joita ei käsitellä kyseisessä 
direktiivissä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 56
3 artiklan 1 alakohta

1. 'merivesillä' tarkoitetaan vesiä, kyseisten 
vesien pohjaa ja tämän sisustaa 
merenpuoleisella alueella perusviivasta, 
josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen 
sen alueen ulkorajaan saakka, jolla 
jäsenvaltiolla on ja/tai jolla se käyttää 
lainkäyttöoikeuksia Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti, lukuun ottamatta 
perustamissopimuksen liitteessä II 
mainittujen maiden ja alueiden viereisiä 
vesiä sekä Ranskan merentakaisia 
departementteja ja alueellisia yhteisöjä. 
Merenpuoleisella alueella perusviivasta 
olevat merivedet, joihin sovelletaan 
direktiiviä 2000/60/EY, luetaan mukaan 
ainoastaan siltä osin kuin on kyse 
meriympäristön suojelun kannalta 
merkittävistä tekijöistä, jotka eivät kuulu 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan;

1. 'merivesillä'

a) tarkoitetaan vesiä, kyseisten vesien 
pohjaa ja tämän sisustaa merenpuoleisella 
alueella perusviivasta, josta aluevesien 
leveys mitataan, ulottuen sen alueen 
ulkorajaan saakka, jolla jäsenvaltiolla on 
ja/tai jolla se käyttää lainkäyttöoikeuksia 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, 
lukuun ottamatta perustamissopimuksen 
liitteessä II mainittujen maiden ja alueiden 
viereisiä vesiä sekä Ranskan merentakaisia 
departementteja ja alueellisia yhteisöjä, ja
b) kaikkia vuoroveden vaikutuksen alaisia 
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vesiä jäsenvaltioissa tai niiden vieressä 
maanpuoleisella alueella perusviivasta, 
josta aluevesien leveys mitataan, sekä 
näiden vesien ajoittain tai jatkuvasti 
peittämää maa-aluetta tai merenpohjaa.
Merenpuoleisella alueella perusviivasta 
olevat merivedet, joihin sovelletaan 
direktiiviä 2000/60/EY, luetaan mukaan 
ainoastaan siltä osin kuin on kyse 
meriympäristön suojelun kannalta 
merkittävistä tekijöistä, jotka eivät kuulu 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan;

Or. fr

Perustelu

Kielellinen virhe tarkistuksessa 5, joka koskee vesiä, jotka sijaitsevat " perusviivan maan 
puolella". Korvaa tarkistuksen 5.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 57
3 artiklan 4 alakohta

4. 'ympäristön tilalla' tarkoitetaan 
ympäristön yleistä tilaa merivesillä, kun 
otetaan huomioon meriympäristön 
muodostavien ekosysteemien rakenne, 
toiminta ja prosessit sekä luonnolliset 
fysiografiset, maantieteelliset ja ilmastolliset 
tekijät sekä fysikaaliset ja kemialliset 
olosuhteet, mukaan luettuina ne, jotka 
johtuvat ihmisen toiminnasta kyseisellä 
alueella;

4. 'ympäristön tilalla' tarkoitetaan 
ympäristön yleistä tilaa merivesillä, kun 
otetaan huomioon meriympäristön 
muodostavien ekosysteemien rakenne, 
toiminta ja prosessit sekä luonnolliset 
akustiset, biologiset, fysiografiset, 
maantieteelliset, geologiset ja ilmastolliset 
tekijät sekä fysikaaliset ja kemialliset 
olosuhteet, mukaan luettuina ne, jotka 
johtuvat ihmisen toiminnasta kyseisellä 
alueella riippumatta siitä, harjoitetaanko 
toimintaa kyseisillä merivesillä vai niiden 
ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 58
3 artiklan 5 alakohta

5. 'ympäristön hyvällä tilalla' tarkoitetaan 
ympäristön tilaa merivesissä, kun nämä ovat 
ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia 
valtameriä ja meriä, jotka ovat luontaisissa 
olosuhteissaan puhtaita, terveitä ja tuottavia, 
ja kun meriympäristön käyttö on kestävää ja 
turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien 
käyttö- ja toimintamahdollisuudet, toisin 
sanoen:

5. 'ympäristön hyvällä tilalla' tarkoitetaan 
ympäristön tilaa merivesissä, kun nämä ovat 
ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia 
valtameriä ja meriä, jotka ovat luontaisissa 
olosuhteissaan puhtaita, terveitä ja tuottavia, 
ja kun meriympäristön käyttö on kestävää ja 
turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien 
käyttö- ja toimintamahdollisuudet, toisin 
sanoen:

a) merien ekosysteemien rakenne, toiminta 
ja prosessit yhdessä niihin liittyvien 
fysikaalis-maantieteellisten ja ilmastollisten 
tekijöiden kanssa mahdollistavat sen, että 
ekosysteemit toimivat kaikilta osin ja 
säilyttävät palautumiskykynsä. Merien 
eliölajit ja elinympäristöt ovat suojeltuja, 
ihmisen aiheuttama biologisen 
monimuotoisuuden heikentyminen on estetty 
ja erilaiset biologiset osatekijät toimivat 
tasapainossa keskenään;

a) meriympäristön muodostavien 
ekosysteemien rakenne, toiminta ja 
prosessit, yhdessä niihin liittyvien fysikaalis-
maantieteellisten, geologisten ja 
ilmastollisten tekijöiden kanssa 
mahdollistavat sen, että ekosysteemit 
toimivat täysin itsenäisesti ja luonnollisesti 
ja säilyttävät luonnollisen 
selviytymiskykynsä suhteessa laajempiin 
ympäristönmuutoksiin. Merien eliölajit ja 
elinympäristöt ovat suojeltuja, niiden 
huonontuminen estetään ja niiden 
rakenne, toiminta ja prosessit 
ennallistetaan mahdollisuuksien mukaan.
Ihmisen aiheuttama biologisen 
monimuotoisuuden heikentyminen on estetty 
ja erilaiset biologiset osatekijät toimivat 
tasapainossa keskenään;

b) ekosysteemien hydromorfologiset, 
fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, 
myös ihmisen toiminnasta kyseisellä alueella 
aiheutuvat ominaisuudet, tukevat edellä 
kuvattuja ekosysteemejä. Ihmisen toiminnan 
aiheuttamat aineiden ja energian päästöt
meriympäristöön eivät johda 
pilaantumisvaikutuksiin.

b) ekosysteemien hydromorfologiset, 
fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, 
myös ihmisen toiminnasta kyseisellä alueella 
aiheutuvat ominaisuudet, tukevat edellä 
kuvattuja ekosysteemejä. Ihmisen toiminnan 
aiheuttamia aineiden ja energian sekä 
melun päästöjä meriympäristöön 
vähennetään jatkuvasti sen 
varmistamiseksi, että merien biologiseen 
monimuotoisuuteen, meriekosysteemeihin, 
ihmisten terveyteen ja merien oikeutettuun 
käyttöön kohdistuvat riskit ja vaikutukset 
jäävät mahdollisimman pieniksi ja että
kyseiset päästöt eivät johda 
pilaantumisvaikutuksiin;
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b a) kaikkea ihmisen toimintaa kyseisellä 
alalla ja sen ulkopuolella hallitaan siten, 
että toiminnasta aiheutuvat 
meriekosysteemeihin kohdistuvat paineet 
ovat sovitettavissa ympäristön hyvään 
tilaan. Ihmisen toiminta meriympäristössä 
ei ylitä kestävän käytön tasoa 
arviointitarkoituksiin soveltuvassa 
maantieteellisessä laajuudessa mitattuna. 
Tulevien sukupolvien mahdollisuudet 
käyttää meriympäristöä ja toimia siinä 
säilytetään; ja
b b) kaikki liitteessä I luetellut edellytykset
täyttyvät.

Ympäristön hyvä tila on määritettävä 
4 artiklassa tarkoitetun merialueen tai osa-
alueen tasolla liitteessä I olevien yleisten 
laadullisten kuvaajien perusteella. 
Ympäristön hyvän tilan tavoittelemisessa
sovelletaan mukautuvaa hoitoa 
ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan 
pohjalta;

Ympäristön hyvä tila on määritettävä 
4 artiklassa tarkoitetun merialueen tai osa-
alueen tasolla. Ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi sovelletaan mukautuvaa 
hoitoa ekosysteemiin perustuvan 
lähestymistavan pohjalta;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen uusi muotoilu on lähempänä neuvoston tekstiä, ja siinä täydennetään ja 
parannetaan sanamuotoja. Korvaa tarkistuksen 7.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 59
3 artiklan 6 alakohta

6. 'vertailuperusteilla' tarkoitetaan yleisiin 
laadullisiin kuvaajiin läheisesti liittyviä 
erottavia teknisiä piirteitä;

6. 'vertailuperusteilla' viitataan liitteessä I 
lueteltuihin edellytyksiin ja niillä 
tarkoitetaan yleisiin laadullisiin kuvaajiin 
läheisesti liittyviä erottavia teknisiä piirteitä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 60
3 artiklan 8 alakohta

8. 'pilaantumisella' tarkoitetaan ihmisen 
toimesta suoraan tai välillisesti tapahtuvaa 
aineiden tai energian, ihmisen aiheuttama 
vedenalainen melu mukaan luettuna,
johtamista meriympäristöön niin, että sillä 
on tosiasiallisesti tai todennäköisesti
haitallisia seurauksia, kuten elollisten 
luonnonvarojen ja merien ekosysteemien 
vahingoittuminen, ihmisten terveyden 
vaarantuminen, merellä tapahtuvan 
toiminnan, kuten kalastuksen, matkailun ja 
virkistyskäytön sekä muun laillisen meren 
käytön vaikeutuminen, meriveden 
käyttöominaisuuksien huonontuminen tai 
viihtyisyyden väheneminen, tai yleisesti 
merellisten luonnonvarojen ja 
luontopalveluiden kestävän käytön 
vaarantuminen;

8. 'pilaantumisella' tarkoitetaan ihmisen 
toimesta suoraan tai välillisesti tapahtuvaa 
aineiden, energian tai melun johtamista 
meriympäristöön niin, että sillä on tai sillä 
saattaa olla haitallisia seurauksia, kuten 
meren biologisen monimuotoisuuden ja 
merien ekosysteemien vahingoittuminen, 
ihmisten terveyden vaarantuminen, merellä 
tapahtuvan toiminnan, kuten kalastuksen, 
matkailun ja virkistyskäytön sekä muun 
laillisen meren käytön vaikeutuminen, 
meriveden käyttöominaisuuksien 
huonontuminen tai viihtyisyyden 
väheneminen, tai yleisesti merellisten 
luonnonvarojen ja luontopalveluiden 
kestävän käytön vaarantuminen;

Or. en

Perustelu

Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 61
3 artiklan 9 alakohta

9. 'erityisalueella' tarkoitetaan jäsenvaltion 
merivesillä sijaitsevaa aluetta, jolla ei 
jäsenvaltion toteuttamilla toimenpiteillä
päästä ympäristötavoitteisiin 14 artiklassa 
mainituista syistä;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan yhdenmukaisuutta poikkeuksia koskevan 14 artiklan 
säännöksiin. Parlamentti poisti ensimmäisessä käsittelyssä erityisalue-viittauksen, koska se 
voidaan sotkea erityisten suojelualueiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 62
3 artiklan 9 a alakohta (uusi)

9 a. 'suojelluilla merialueilla' alueita, joilla 
meriympäristölle merkittäviä paineita ja/tai 
vaikutuksia aiheuttaviksi havaittuja 
toimintoja on rajoitettu. Jäsenvaltioiden on 
nimettävä suojellut merialueet 
meristrategian laadintavaiheessa, ja niiden 
on kuuluttava 
merialuesuunnittelujärjestelmään, joka on 
yhdenmukainen yhteisön tasolla sekä alue-
ja osa-aluetasolla ja sopusoinnussa 
yhteisöä velvoittavien kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Eräitä toimintoja on toteutettu merialueilla jo iät ja ajat. Esimerkiksi ruoppaaminen saattaa 
olla tarpeen, jotta turvallinen purjehtimissyvyys kyetään takaamaan. Ellei sitä tehdä, 
turvallinen purjehtiminen saattaa vaarantua. Alusten mahdollisista onnettomuuksista voi 
aiheutua vakavampia ympäristövahinkoja. Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 27.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 63
5 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan johdantokappale

1. Kunkin jäsenvaltion on kunkin 
asianomaisen merialueen tai osa-alueen 
osalta laadittava merivesilleen 
meristrategia 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on saavutettava 
ympäristön hyvä tila laatimalla ja 
toteuttamalla meristrategioita.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä sen 2. Jäsenvaltioiden, joilla on yhteinen 
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varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat 
toimenpiteet, erityisesti a ja b alakohdassa 
tarkoitetut meristrategioiden eri osatekijät, 
koordinoidaan kullakin merialueella tai 
osa-alueella seuraavasti:

merialue, on varmistettava, että jokaista 
aluetta ja osa-aluetta varten laaditaan yksi 
yhteinen meristrategia, jota sovelletaan 
niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kyseisellä alueella kuuluviin vesiin. Kunkin 
jäsenvaltion on laadittava kutakin 
merialuetta varten meristrategia, jota 
sovelletaan sille kuuluviin Euroopassa 
sijaitseviin merivesiin seuraavan 
toimintasuunnitelman mukaisesti:

Or. fr

Perustelu

Uusi tarkistus 63 korvaa tarkistukset 10 ja 11.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 64
5 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat 
toimenpiteet, erityisesti a ja b alakohdassa 
tarkoitetut meristrategioiden eri osatekijät, 
koordinoidaan kullakin merialueella tai osa-
alueella seuraavasti:

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä nykyisten 
alueellisten meriyleissopimusten avulla 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi
vaadittavat toimenpiteet, erityisesti a ja b 
alakohdassa tarkoitetut meristrategioiden eri 
osatekijät, koordinoidaan kullakin 
merialueella tai osa-alueella seuraavasti:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 65
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä 5 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa vahvistetut säännökset eivät 
estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön tiukempia 
suojelutoimia.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on säilytettävä oikeutensa toteuttaa tiukempia suojelutoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 66
5 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Jäsenvaltioiden, joilla on rajoja tämän 
direktiivin kattamalla samalla merialueella 
tai osa-alueella, olisi silloin, kun meren tila 
on siinä määrin kriittinen, että kiireelliset 
toimet ovat tarpeen, pyrittävä sopimaan
1 kohdan mukaisesta 
toimintasuunnitelmasta, johon sisältyy 
toimenpideohjelmien toteuttamisen 
aikaistaminen. Näissä tapauksissa:

3. Jäsenvaltioiden, joilla on rajoja tämän 
direktiivin kattamalla samalla merialueella 
tai osa-alueella, olisi silloin, kun meren tila 
on siinä määrin kriittinen, että kiireelliset 
toimet ovat tarpeen, laadittava 1 kohdan 
mukainen toimintasuunnitelma, johon 
sisältyy toimenpideohjelmien toteuttamisen 
aikaistaminen. Näissä tapauksissa:

Or. sv

Perustelu

Neuvoston yhteisen kannan 5 artiklan 3 kohdan sanamuoto ei velvoita mihinkään. Unionin 
tulevaa meripolitiikkaa koskevan vihreän kirjan mukainen eri alojen todellinen 
integroituminen edellyttää selvästi sitovampaa muotoilua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 67
5 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Itämeren merialue voisi soveltua 
meristrategian täytäntöönpanon 
kokeilualueeksi. Tuleva Helsingin 
komission (HELCOM) Itämeren 
toimintasuunnitelma voisi olla 
käyttökelpoinen väline Itämeren 
käyttämiseksi meristrategian 
täytäntöönpanon kokeilualueena.
Itämeren alueen jäsenvaltioiden on 
laadittava viimeistään vuoteen 2010 
mennessä Itämeren merialuetta koskeva 
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yhteinen toimenpideohjelma 13 artiklan 
mukaisesti Itämeren merialueen 
ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On hyvin tiedossa, että Itämeren ympäristön tila edellyttää hyvin pikaisia toimia. Kahdeksan 
Itämeren yhdeksästä rantavaltiosta kuuluu Euroopan unioniin. Itämeren merialue voisi siten 
soveltua meristrategian täytäntöönpanon kokeilualueeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 68
5 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
toteutettava 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut meristrategioiden kaikki 
osatekijät, mutta tätä tehdessään niitä ei 
vaadita toteuttamaan erityistoimia, kun 
meriympäristöön ei kohdistu merkittävää 
vaaraa tai kun kustannukset olisivat 
kohtuuttomat meriympäristöön 
kohdistuviin riskeihin nähden.

Poistetaan.

Mikäli jäsenvaltio ei toteuta toimia 
jommankumman edellä mainitun syyn 
vuoksi, sen on toimitettava komissiolle 
tarvittavat perustelut päätöksensä tueksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan neuvoston uusi teksti, jossa säädetään tapauksista, joissa ei tarvitse 
toteuttaa toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 69
5 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 4. Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
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toteutettava 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut meristrategioiden kaikki 
osatekijät, mutta tätä tehdessään niitä ei 
vaadita toteuttamaan erityistoimia, kun 
meriympäristöön ei kohdistu merkittävää 
vaaraa tai kun kustannukset olisivat 
kohtuuttomat meriympäristöön 
kohdistuviin riskeihin nähden.

toteutettava 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut meristrategioiden kaikki 
osatekijät.

Mikäli jäsenvaltio ei toteuta toimia 
jommankumman edellä mainitun syyn 
vuoksi, sen on toimitettava komissiolle 
tarvittavat perustelut päätöksensä tueksi.

Or. en

Perustelu

Neuvoston uusi teksti on liian monisanaista. Toimenpideohjelmia koskevassa artiklassa 
edellytetään kustannus-hyötyanalyysia ja toimien kustannustehokkuuden varmistamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 70
5 artiklan 4 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Jos 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisten 
meristrategioiden kaikkien osien 
toteuttaminen 2 kohdassa tarkoitetussa 
aikataulussa ei ole teknisistä, taloudellisista 
tai hallinnollisista syistä mahdollista, 
toimia voidaan lykätä, mutta enintään 
4 vuodella.

Or. sv

Perustelu

Jos jollekin alueelle halutaan suoda mahdollisuus täytäntöönpanon lykkäämiseen, direktiiviin 
on sisällytettävä vesipolitiikan puitedirektiivin säännösten kaltaisia säännöksiä. Tämä 
tarkoittaa, että 5 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanoa voidaan tietyissä oloissa 
lykätä muun muassa teknisistä, taloudellisista ja hallinnollisista syistä komission 
ehdotuksessa ilmoitettuihin ajankohtiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 71
8 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a ja b alakohta

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä niille 
kuuluvista merivesistä alustava arviointi, 
jossa otetaan huomioon mahdolliset 
olemassa olevat tietoaineistot ja joka sisältää 
seuraavat seikat:

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä jokaisen 
merialueen osalta niille kuuluvista 
merivesistä alustava arviointi, jossa otetaan 
huomioon mahdolliset olemassa olevat 
tietoaineistot ja joka sisältää seuraavat 
seikat:

a) kyseisten vesien olennaisia ominaisuuksia 
sekä ympäristön senhetkistä tilaa koskeva 
analyysi, joka perustuu liitteessä III olevassa 
taulukossa 1 oleviin ohjeellisiin luetteloihin 
eri tekijöistä ja jossa käsitellään fysikaalisia 
ja kemiallisia ominaisuuksia, 
elinympäristöjä, biologisia ominaisuuksia 
sekä hydromorfologiaa;

a) kyseisten vesien olennaisia 
ominaisuuksia, toimintaa sekä ympäristön 
senhetkistä tilaa koskeva analyysi, joka 
perustuu liitteessä III olevassa taulukossa 1 
oleviin ohjeellisiin luetteloihin eri tekijöistä 
ja jossa käsitellään fysikaalisia ja kemiallisia 
ominaisuuksia, elinympäristöjä, biologisia 
ominaisuuksia sekä hydromorfologiaa;

b) analyysi vallitsevista paineista ja 
vaikutuksista, ihmisen toiminta mukaan 
luettuna, jotka kohdistuvat kyseisten vesien 
ominaisuuksiin ja ympäristön tilaan, 
liitteessä III olevassa taulukossa 2 olevien 
ohjeellisten eri tekijöiden luetteloiden 
perusteella; analyysissä on tarkasteltava 
myös eri paineiden laadullista ja 
määrällistä yhdistelmää sekä havaittavissa 
olevia suuntauksia;

b) kyseisten vesien ympäristön tilaan 
kohdistuvia paineita ja vaikutuksia, 
ihmisen toiminta mukaan luettuna, koskeva 
analyysi, joka

i) perustuu liitteessä III olevassa 
taulukossa 2 olevien ohjeellisten eri 
tekijöiden luetteloon ja kattaa eri paineiden 
laadullisen ja määrällisen yhdistelmän sekä 
havaittavissa olevat suuntaukset;
ii) kattaa kumulatiiviset ja 
synergiavaikutukset; ja
iii) huomioi yhteisön voimassa olevan 
lainsäädännön nojalla laaditut 
asianmukaiset arvioinnit.

Or. fr

Perustelu

Täydennetään jäsenvaltioiden arviointikriteereitä sisällyttämällä arviointiin niille kuuluvien 
merivesien ympäristön tila.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 72
8 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kyseisten vesien olennaisia ominaisuuksia 
sekä ympäristön senhetkistä tilaa koskeva 
analyysi, joka perustuu liitteessä III olevassa 
taulukossa 1 oleviin ohjeellisiin luetteloihin 
eri tekijöistä ja jossa käsitellään fysikaalisia 
ja kemiallisia ominaisuuksia, 
elinympäristöjä, biologisia ominaisuuksia 
sekä hydromorfologiaa;

a) kyseisten vesien olennaisia 
ominaisuuksia, funktioita sekä ympäristön 
senhetkistä tilaa koskeva analyysi, joka 
perustuu liitteessä III olevassa taulukossa 1 
oleviin ohjeellisiin luetteloihin eri tekijöistä 
ja jossa käsitellään fysikaalisia ja kemiallisia 
ominaisuuksia, elinympäristöjä, biologisia 
ominaisuuksia sekä hydromorfologiaa;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 48.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 73
8 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä on otettava huomioon tekijät, 
jotka liittyvät direktiivin 2000/60/EY asiaa 
koskevien säännösten soveltamisalaan 
kuuluviin rannikkovesiin, jokisuiden 
vaihettumisalueisiin ja aluevesiin. 
Analyyseissä on otettava huomioon myös 
muut asiaan liittyvät arvioinnit tai niiden on 
perustuttava tällaisiin arviointeihin, kuten 
meriä koskevien alueellisten 
yleissopimusten puitteissa yhteisesti 
toteutetut arvioinnit, jotta meriympäristön 
tilasta voidaan laatia kattava arviointi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä on otettava huomioon tekijät, 
jotka liittyvät direktiivin 2000/60/EY, 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä 
21 päivänä toukokuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/ETY, 
uimaveden laadun hallinnasta 15 päivänä 
helmikuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/7/EY ja ympäristön laatunormeja 
vesipolitiikan alalla koskevan 
direktiiviehdotuksen asiaa koskevien 
säännösten soveltamisalaan kuuluviin 
rannikkovesiin, jokisuiden 
vaihettumisalueisiin ja aluevesiin.  
Analyyseissä on otettava huomioon myös 
muut asiaan liittyvät arvioinnit tai niiden on 
perustuttava tällaisiin arviointeihin, kuten 
meriä koskevien alueellisten 
yleissopimusten puitteissa yhteisesti 
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toteutetut arvioinnit, jotta meriympäristön 
tilasta voidaan laatia kattava arviointi.

Or. en

Perustelu

Liitteessä III olevien, ympäristön hyvän tilan määrittämistä ja 1 kohdassa tarkoitettua 
analyysia koskevien elementtien olisi perustuttava nykyiselle ja tulevalle lainsäädännölle ja 
täydennettävä niitä, jotta voidaan välttää päällekkäistä työskentelyä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 74
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Alustavasta arvioinnista saatu aineisto 
ja siitä saadut tiedot on annettava 
Euroopan ympäristökeskuksen sekä asiaan 
liittyvien alueellisten meri- ja 
kalastusorganisaatioiden ja 
yleissopimusten käyttöön viimeistään kolme 
kuukautta arvioinnin tekemisestä, jotta 
niitä voitaisiin käyttää yleiseurooppalaisiin 
meriarviointeihin, etenkin yhteisön 
meriympäristön tilan tarkistamiseksi 
20 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikki asiaa koskevat tiedot olisi toimitettava Euroopan ympäristökeskukselle, jotta 
keskustietokannan ylläpito helpottuisi ja sitä voitaisiin käyttää Euroopan merien 
yleiseurooppalaista tilaa käsittelevissä selonteoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 75
11 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Seurantaohjelmien on perustuttava yhteisön 
lainsäädännössä tai kansainvälisissä 
sopimuksissa vahvistettuihin arviointia ja 

Seurantaohjelmien on oltava 
johdonmukaisia kullakin merialueella tai 
osa-alueella ja niiden on perustuttava
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seurantaa koskeviin säännöksiin ja 
määräyksiin, ja niiden on oltava 
yhteensopivia näiden säännösten ja 
määräysten kanssa.

yhteisön lainsäädännössä, erityisesti 
direktiiveissä 79/409/ETY1 ja 92/43/ETY2, 
tai kansainvälisissä sopimuksissa 
vahvistettuihin arviointia ja seurantaa 
koskeviin säännöksiin ja määräyksiin tai 
yhteisön aloitteisiin, jotka koskevat 
paikkatietoinfrastruktuureja sekä 
ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuista seurantaa (GMES), 
etenkin meripalvelujen alalla, siltä osin 
kuin vaatimukset koskevat jäsenvaltioiden 
merivesiä kyseisellä merialueella, ja 
seurantaohjelmien on oltava yhteensopivia 
näiden säännösten ja määräysten kanssa.

__________
1 Neuvoston direktiivi luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta
2 Neuvoston direktiivi luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

Or. en

Perustelu

Erillinen viittaus EU:n luonnonsuojelupolitiikan ympäristöperiaatteisiin vahvistanee niiden 
soveltamista ja luo johdonmukaisuutta EU:n ympäristöpolitiikan laajempaan ohjaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 76
11 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava meren 
pilaantumisen havaitsemista ja 
jäljitettävyyttä koskevia toimenpiteitä sekä 
ohjelmia.

Or. en

Perustelu

Meren pilaantumisen lähteet – sijaitsivatpa ne sitten maalla tai merellä – on jäljitettävä ja 
yksilöitävä, jotta jäsenvaltioiden tai EU:n toimilla kyetään varmistamaan, että pilaantuminen 
päättyy. Esitetään muutettuna uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 59. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 77
11 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Näistä seurantaohjelmista saatu 
aineisto ja niistä saadut tiedot on annettava 
Euroopan ympäristökeskuksen sekä asiaan 
liittyvien alueellisten meri- ja 
kalastusorganisaatioiden ja 
yleissopimusten käyttöön viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua ohjelmien 
saattamisesta päätökseen, jotta niitä 
voitaisiin käyttää yleiseurooppalaisiin 
meriarviointeihin, etenkin yhteisön 
meriympäristön tilan tarkistamiseksi 
20 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikki asiaa koskevat tiedot olisi toimitettava Euroopan ympäristökeskukselle, jotta 
keskustietokannan ylläpito helpottuisi ja sitä voitaisiin käyttää Euroopan merien 
yleiseurooppalaista tilaa käsittelevissä selonteoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 78
12 artikla

Ilmoitukset ja komission lausunto Ilmoitukset ja komission arviointi
Kaikkien 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 
2 kohdan sekä 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti kunkin merialueen tai osa-
alueen osalta tehtyjen ilmoitusten 
perusteella komissio antaa kullekin 
jäsenvaltiolle lausunnon siitä,
muodostavatko ilmoitetut tekijät tämän 
direktiivin vaatimusten mukaiset
asianmukaiset puitteet.

Komissio arvioi 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti ilmoitettujen 
toimenpideohjelmien perusteella kunkin 
jäsenvaltion osalta, muodostavatko 
ohjelmat asianmukaiset puitteet ympäristön 
hyvän tilan saavuttamiseksi tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Lausuntoaan laatiessaan komissio arvioi 
puitteiden yhdenmukaisuuden eri 

Arviointeja laatiessaan komissio arvioi 
toimenpideohjelmien yhdenmukaisuuden eri 
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merialueilla tai osa-alueilla sekä eri 
puolilla yhteisöä ja voi lausuntoaan varten 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
toimittamaan tarvittavia lisätietoja, jotka 
ovat saatavilla.

puolilla yhteisöä ja voi arviointiaan varten 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
toimittamaan tarvittavia lisätietoja.

Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa 
toimintaohjelmaa koskevan ilmoituksen 
vastaanottamisesta hylätä minkä tahansa 
jäsenvaltion ohjelman tai sen osan sillä 
perusteella, että se ei ole tämän direktiivin 
mukainen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 79
13 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Nämä toimenpiteet on suunniteltava 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun 
alustavan arvioinnin perusteella sekä 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen 
ympäristötavoitteiden mukaisesti ja ottaen 
huomioon liitteessä VI luetellut 
toimenpidetyypit.

Nämä toimenpiteet on suunniteltava 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun 
alustavan arvioinnin perusteella sekä 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen 
ympäristötavoitteiden mukaisesti ja ottaen 
huomioon liitteessä VI luetellut 
toimenpidetyypit ja asiaankuuluvat 
rajatylittävät vaikutukset ja ominaisuudet, 
ja niiden on perustuttava seuraaviin 
ympäristöperiaatteisiin:
a) varovaisuusperiaate sekä periaatteet, 
joiden mukaan olisi toteutettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, 
ympäristövahingot olisi korjattava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja aiheuttajan 
olisi vastattava kustannuksista;
b) ekosysteemiin perustuva lähestymistapa.
Jäsenvaltioiden on päätettävä 
toimenpiteistä, jotka on toteutettava merten 
pilaantumisen jäljitettävyyttä ja 
havaitsemista varten.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 80
13 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Nämä toimenpiteet on suunniteltava 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun 
alustavan arvioinnin perusteella sekä 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen
ympäristötavoitteiden mukaisesti ja ottaen 
huomioon liitteessä VI luetellut 
toimenpidetyypit.

Nämä toimenpiteet on suunniteltava 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun 
alustavan arvioinnin perusteella sekä 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen 
ympäristötavoitteiden mukaisesti ja ottaen 
huomioon liitteessä VI luetellut 
toimenpidetyypit ja asiaankuuluvat 
rajatylittävät vaikutukset ja ominaisuudet, 
ja niiden on perustuttava seuraaviin 
ympäristöperiaatteisiin:
a) varovaisuusperiaate sekä periaatteet, 
joiden mukaan olisi toteutettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, 
ympäristövahingot olisi korjattava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja aiheuttajan 
olisi vastattava kustannuksista;
b) ekosysteemiin perustuva lähestymistapa.

Or. en

Perustelu

Erillinen viittaus EU:n luonnonsuojelupolitiikan ympäristöperiaatteisiin vahvistanee niiden 
soveltamista ja luo johdonmukaisuutta EU:n ympäristöpolitiikan laajempaan ohjaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 81
13 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on yhdistettävä 1 kohdan 
mukaisesti suunnitellut toimenpiteet 
toimenpideohjelmaksi ja otettava tällöin 
huomioon muut asiaa koskevat toimenpiteet, 
joita edellytetään yhteisön lainsäädännön, 
erityisesti direktiivin 2000/60/EY, tai 
kansainvälisten sopimusten nojalla.

2. Jäsenvaltioiden on yhdistettävä 1 kohdan 
mukaisesti suunnitellut toimenpiteet 
toimenpideohjelmaksi ja otettava tällöin 
huomioon muut asiaa koskevat toimenpiteet, 
joita edellytetään yhteisön lainsäädännön, 
erityisesti direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 91/271/ETY, direktiivin 
2006/7/EY ja ympäristön laatunormeja 
vesipolitiikan alalla ja direktiivin 
2000/60/EY muuttamista koskevan 
direktiiviehdotuksen, tai kansainvälisten 
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sopimusten nojalla.

Or. en

Perustelu

Edellä mainituissa direktiiveissä asetettujen standardien täyttäminen vaikuttaa erityisen 
myönteisesti meriympäristöön, ja se auttaa saavuttamaan meristrategiadirektiivin 
ympäristötavoitteet. Yhteensovittamisen parantaminen ja toimien johdonmukainen 
soveltaminen minimoivat päällekkäisyyden mahdollisuudet tai soveltamisalan laiminlyönnit, 
varmistavat johdonmukaisen soveltamisen toimen piiriin kuuluvalla maantieteellisellä 
alueella ja helpottavat yhdenmukaistetun täytäntöönpanoaikataulun soveltamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 82
13 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Laatiessaan 2 kohdan mukaista 
toimenpideohjelmaa jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon kestävä 
kehitys ja erityisesti suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset. 

3. Laatiessaan 2 kohdan mukaista 
toimenpideohjelmaa jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon kestävä 
kehitys ja erityisesti suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset. Jäsenvaltioiden on luotava 
hallinnolliset puitteet ja foorumeita, jotka 
mahdollistavat meriasioiden monialaisen 
käsittelyn, jotta voidaan kytkeä 
ympäristötieteet ja -toimet alueen 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
hallinnolliseen kehitykseen ja hyötyä näin 
tällaisesta vuorovaikutuksesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 88.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 83
13 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on ennen uusien 
toimenpiteiden käyttöönottoa varmistettava, 

Poistetaan.
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että toimenpiteet ovat kustannustehokkaita 
ja teknisesti toteuttamiskelpoisia, ja 
suoritettava vaikutusten arviointeja, 
sisältäen kustannus-hyötyanalyysit.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan neuvoston uusi teksti, joka perustuu kustannus-hyötyanalyyseihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 84
13 artiklan 4 kohta

4. Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin 
toimenpideohjelmiin olisi kuuluttava 
senkaltaisia toimenpiteitä kuten direktiivin 
92/43/ETY mukaisten erityisten 
suojelutoimien alueiden käyttö sekä 
direktiivin 79/409/ETY mukaisten 
erityissuojelualueiden käyttö sekä sellaiset 
suojellut merialueet, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
niiden kansainvälisten tai alueellisten 
sopimusten puitteissa, joiden osapuolena ne 
ovat.

4. Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin 
toimenpideohjelmiin on sisällyttävä
alueellisia suojelutoimenpiteitä, joihin 
kuuluu muun muassa direktiivin 
92/43/ETY mukaisten erityisten 
suojelutoimien alueiden käyttö sekä 
direktiivin 79/409/ETY mukaisten 
erityissuojelualueiden käyttö sekä sellaiset 
suojellut merialueet, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
niiden kansainvälisten tai alueellisten 
sopimusten puitteissa, joiden osapuolena ne 
ovat, ja erityisesti biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolten konferenssin 
päätöksessä VII/5.

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi
varmistettava, että näillä alueilla edistetään 
yhtenäisen ja edustavan suojeltujen 
merialueiden verkoston muodostamista.

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on
varmistettava, että näistä alueista 
muodostetaan viimeistään vuoteen 2012 
mennessä suojeltujen merialueiden 
yhdenmukainen ja edustava verkosto.
Verkostoon on sisällytettävä täysin kaikelta 
hyödyntämiseltä suojeltuja riittävän suuria 
alueita, jotta voidaan suojella muun 
muassa kutu-, kasvu- ja ruokailupaikkoja
sekä säilyttää tai palauttaa ekosysteemien 
yhtenäisyys, rakenne ja toiminta.
Toimenpideohjelmiin on sisällyttävä 
erityisesti aluevesiin, jokisuiden 
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vaihettumisalueisiin ja rannikkovesiin 
liittyviä toimenpiteitä direktiivin 
2000/60/EY nojalla. 
Jäsenvaltioiden on laadittava suojeltuja 
merialueita varten yksi tai useampia 
rekistereitä, jotka on saatava valmiiksi 
viimeistään ...*.
Kutakin merialuetta ja osa-aluetta koskeva 
suojeltujen merialueiden rekisteri tai 
rekisterit on tarkistettava ja saatettava ajan 
tasalle.
Yleisöllä on oltava mahdollisuus tutustua 
rekisterin tai rekisterien sisältämiin 
tietoihin.
__________

* Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Korvaa tarkistukset 15 ja 23 (suojellut merialueet).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 85
13 artiklan 4 kohta

4. Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin 
toimenpideohjelmiin olisi kuuluttava 
senkaltaisia toimenpiteitä kuten direktiivin 
92/43/ETY mukaisten erityisten 
suojelutoimien alueiden käyttö sekä 
direktiivin 79/409/ETY mukaisten 
erityissuojelualueiden käyttö sekä sellaiset 
suojellut merialueet, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
niiden kansainvälisten tai alueellisten 
sopimusten puitteissa, joiden osapuolena ne 
ovat.

4. Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin 
toimenpideohjelmiin olisi kuuluttava 
alueellisia suojelutoimenpiteitä, mukaan 
lukien mutta ei pelkästään direktiivin 
92/43/ETY mukaisten erityisten 
suojelutoimien alueiden käyttö sekä 
direktiivin 79/409/ETY mukaisten 
erityissuojelualueiden käyttö sekä sellaiset 
suojellut merialueet, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
niiden kansainvälisten tai alueellisten 
sopimusten puitteissa, joiden osapuolena ne 
ovat, biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen osapuolten 
kokouksen päätös VII/5 mukaan lukien.



AM\684917FI.doc 33/45 PE394.048v02-00

FI

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi
varmistettava, että näillä alueilla edistetään 
yhtenäisen ja edustavan suojeltujen 
merialueiden verkoston muodostamista.

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on
varmistettava, että näillä alueilla edistetään 
yhtenäisen ja edustavan suojeltujen 
merialueiden verkoston muodostamista 
viimeistään vuoteen 2012 mennessä.
Verkostoon on sisällytettävä kaikenlaiselta 
mineraalien hyödyntämiseltä suojeltuja 
riittävän suuria alueita, jotta voidaan 
suojella muun muassa kutu-, kasvu- ja 
ruokailupaikkoja ja säilyttää tai palauttaa 
ekosysteemien eheys, rakenne ja toiminta.
Toimenpideohjelmiin on sisällytettävä myös 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan 
kuuluvia aluevesiä, jokisuiden 
vaihettumisalueita ja rannikkovesiä 
koskevia toimia.
Jäsenvaltioiden on laadittava yksi tai 
useampia rekistereitä, jotka koskevat 
suojeltuja merialueita ja jotka on saatava 
valmiiksi viimeistään ....*
Kutakin merialuetta ja osa-aluetta 
koskevaa suojeltujen merialueiden  
rekisteriä tai rekistereitä on tarkistettava, ja 
ne on saatettava ajan tasalle.
Yleisöllä on oltava mahdollisuus tutustua 
rekisterin tai rekisterien sisältämiin 
tietoihin.
_________

* 3 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 86
13 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
asetettujen ympäristötavoitteiden 

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät ympäristön hyvän tilan ja 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen 
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saavuttamista. tavoitteiden saavuttamista.

Or. fr

Perustelu

Korvaa tarkistukset 15 ja 23 (suojellut merialueet).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 87
13 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
asetettujen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
asetettujen ympäristötavoitteiden ja 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 88
13 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a. Komissio vahvistaa kaikkia 
sidosryhmiä kuultuaan viimeistään 
[kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] 23 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset 
vertailuperusteet ja standardit valtamerien 
hyvän hallinnon periaatteiden 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 65.



AM\684917FI.doc 35/45 PE394.048v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 89
14 artikla

1. Jäsenvaltio voi yksilöidä sille kuuluvilla 
merivesillä erityisalueita, joilla
ympäristötavoitteita ei voida saavuttaa 
tämän jäsenvaltion toimin jostakin a–
d alakohdassa luetellusta syystä tai niitä ei 
voida saavuttaa asetetussa aikataulussa e 
alakohdassa tarkoitetuista syistä:

1. Jos jäsenvaltio, joka on laatinut 
toimenpideohjelman 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, havaitsee tapauksen, jossa 
jostakin jäljempänä luetelluista syistä
ympäristötavoitteita ja ympäristön hyvää 
tilaa ei voida saavuttaa kyseisen jäsenvaltion 
toimin, sen on ilmoitettava tapaus selkeästi 
toimenpideohjelmassaan ja toimitettava 
komissiolle kantansa tueksi tarvittavat 
perustelut:
-a a) ympäristötavoitteet eivät ole 
asianmukaisia tämän jäsenvaltion suhteen 
johtuen ominaisuuksista, joiden takia asia 
ei koske tätä jäsenvaltiota;
-a b) jäsenvaltiolla ei yhteisön 
lainsäädännön nojalla ole yksinomaista 
toimivaltaa kyseisen toimenpiteen tai  
kyseisten toimenpiteiden toteuttamiseen;
-a c) jäsenvaltiolla ei kansainvälisen 
lainsäädännön nojalla ole yksinomaista 
toimivaltaa kyseisen toimenpiteen tai 
kyseisten toimenpiteiden toteuttamiseen;

a) toimi tai toimien puute, joista 
asianomainen jäsenvaltio ei ole vastuussa;

a) kolmannen maan, Euroopan yhteisön tai 
muun kansainvälisen organisaation toimi 
tai toimien puute, joista asianomainen 
jäsenvaltio ei ole vastuussa;

b) luonnon aiheuttamat olosuhteet; b) luonnon aiheuttamat olosuhteet;

c) ylivoimaisen esteen aiheuttamat 
olosuhteet;

c) ylivoimaisen esteen aiheuttamat 
olosuhteet;

c a) ilmastonmuutos;
d) merivesien ominaisuuksien muutokset 
sellaisten toimien seurauksena, joiden 
perusteena on ympäristöön kohdistuvia 
kielteisiä – myös rajat ylittäviä – vaikutuksia 
merkittävämpi yleinen etu;

d) merivesien fyysisten ominaisuuksien 
muutokset sellaisten toimien seurauksena, 
joiden perusteena on ympäristöön 
kohdistuvia kielteisiä – myös rajat ylittäviä –
vaikutuksia merkittävämpi yleinen etu;

e) luonnonolot, jotka eivät mahdollista 
kyseisten merivesien tilan paranemista 
ajoissa.
Jäsenvaltion on ilmoitettava edellä 
tarkoitetut alueet selkeästi 

Jäsenvaltion on otettava huomion 
vaikutukset, joita aiheutuu asianomaisen 
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toimenpideohjelmassaan ja toimitettava 
komissiolle perustelut kantansa tueksi. 
Erityisalueita yksilöidessään 
jäsenvaltioiden on otettava huomion 
vaikutukset, joita aiheutuu asianomaisen 
merialueen tai osa-alueen jäsenvaltioille.

merialueen tai osa-alueen jäsenvaltioille.

Asianomaisen jäsenvaltion on kuitenkin 
toteutettava aiheellisia tilapäisiä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jatkaa 
ympäristötavoitteisiin pyrkimistä ja joilla 
estetään kyseisten merivesien tilan 
huonontuminen edelleen b, c ja d 
alakohdassa mainituista syistä ja joilla 
lievennetään haitallisia vaikutuksia kyseisen 
merialueen tai osa-alueen tasolla tai muiden 
jäsenvaltioiden merivesillä.

Jokaisen jäsenvaltion, joka vetoaa -a b, -a c, 
a, b, c tai c a alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteluihin, on kuitenkin toteutettava 
toimenpideohjelmassaan aiheellisia 
tilapäisiä toimenpiteitä, jotka ovat 
yhteensopivia yhteisön lainsäädännön ja 
kansainvälisen lainsäädännön kanssa, jotta 
voitaisiin minimoida vaikutuksia, jos 
ympäristön hyvää tilaa ei voida saavuttaa, 
ja joiden tarkoituksena on jatkaa 
ympäristötavoitteisiin pyrkimistä ja joilla 
estetään kyseisten merivesien tilan 
huonontuminen edelleen ja joilla 
lievennetään haitallisia vaikutuksia kyseisen 
merialueen tai osa-alueen tasolla tai muiden 
jäsenvaltioiden merivesillä.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että muutokset eivät pysyvästi 
estä tai vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista kyseisen merialueen tai osa-
alueen tasolla tai muiden jäsenvaltioiden 
merivesillä.

2. Jokaisen d alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteluihin vetoavan jäsenvaltion on 
varmistettava, että muutokset eivät pysyvästi 
estä tai vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista kyseisen merialueen tai osa-
alueen tasolla tai muiden jäsenvaltioiden 
merivesillä.

3. Edellä 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tilapäiset 
toimenpiteet on sikäli kuin käytännössä 
mahdollista sisällytettävä 
toimenpideohjelmiin.

3. Kun jäsenvaltio vetoaa 1 kohdan -a 
b alakohdassa tarkoitettuihin perusteluihin 
ja komissio hyväksyy perustelut, komission 
on välittömästi ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin 15 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 66.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Riitta Myller ja Åsa Westlund

Tarkistus 90
16 artikla
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Ilmoitukset ja komission lausunto Ilmoitukset ja komission arviointi
Komissio antaa 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti ilmoitettujen 
toimenpideohjelmien perusteella kullekin 
jäsenvaltiolle lausunnon siitä, 
muodostavatko ilmoitetut ohjelmat 
asianmukaiset puitteet 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritetyn ympäristön hyvän 
tilan saavuttamiseksi.

Komissio arvioi 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti ilmoitettujen 
toimenpideohjelmien perusteella kunkin 
jäsenvaltion osalta, muodostavatko
ilmoitetut ohjelmat asianmukaiset puitteet 
ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi
tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Lausuntoaan laatiessaan komissio arvioi 
toimenpideohjelmien yhdenmukaisuuden eri 
puolilla yhteisöä ja voi lausuntoaan varten 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
toimittamaan tarvittavia lisätietoja, jotka 
ovat saatavilla.

Arviointeja laatiessaan komissio arvioi 
toimenpideohjelmien yhdenmukaisuuden eri 
puolilla yhteisöä ja voi arviointiaan varten 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
toimittamaan tarvittavia lisätietoja.

Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa 
toimintaohjelmaa koskevan ilmoituksen 
vastaanottamisesta hylätä minkä tahansa 
jäsenvaltion ohjelman tai sen osan sillä 
perusteella, että se ei ole tämän direktiivin 
mukainen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 91
19 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä 1 kohdassa 
tarkoitetussa sidosryhmien osallistumisessa 
olemassa olevia hallintoelimiä tai 
rakenteita, mukaan lukien alueelliset 
mertensuojelusopimukset, neuvoa-antavat 
tieteelliset tahot ja alueelliset neuvoa-
antavat toimikunnat.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 67.



PE394.048v02-00 38/45 AM\684917FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 92
19 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
neuvotteluja ja säännöllistä tietojenvaihtoa 
varten rakenne, joka kokoaa yhteen 
toimivaltaiset paikallisviranomaiset, 
asiantuntijat, valtiosta riippumattomat 
järjestöt ja kaikki merialueella tai -osa-
alueella toimivat henkilöt. 
Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä 1 kohdassa 
tarkoitetussa sidosryhmien osallistumisessa 
olemassa olevia hallintoelimiä tai 
rakenteita, mukaan lukien alueelliset 
mertensuojelusopimukset, neuvoa-antavat 
tieteelliset tahot ja alueelliset neuvoa-
antavat toimikunnat.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 93
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Suojelualueita koskeva edistymisraportti

Komissio esittää [24 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] raportin 
siitä, miten on edistytty suojeltujen alueiden 
verkoston perustamisessa ja alueiden 
sulkemisessa suojeltujen kasvupaikkojen ja 
-aikojen aikaansaamiseksi biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolten kokouksen 
päätöksellä VII/5 sovittujen sitoumusten 
mukaisesti, ja miten yhteisö on 
myötävaikuttanut kyseisen verkoston 
aikaansaamiseen.
Tällä perusteella komissio ehdottaa 
tarvittaessa perustamissopimuksessa
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 
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yhteisön lisätoimia, joita tarvitaan 
suojeltujen merialueiden edustavan 
verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuoteen 2012 mennessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisö on biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolena 
velvollinen perustamaan suojeltujen alueiden verkoston vuoteen 2012 mennessä ja sulkemaan 
alueita suojeltujen kasvupaikkojen ja -aikojen aikaansaamiseksi. Komissio arvioi suojeltujen 
alueiden yhteisön verkostoa edelleen kehitettäessä yhteisön panosta suojeltujen merialueiden 
maailmanlaajuisen edustavan verkoston luomisessa ja ehdottaa tarvittaessa lisätoimia 
(Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 72).

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 94
Liite I

Yleiset laadulliset kuvaajat, jotka on 
huomioitava ympäristön hyvää tilaa 

määritettäessä

3 ja 9 artiklassa tarkoitetut edellytykset

(3 artiklan 5 kohta, 9 artiklan 1 ja 3 kohta ja 
22 artikla)

1) Meren ravintoverkon kaikki tekijät, siltä 
osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät 
tavanomaisessa runsaudessaan ja 
monimuotoisuudessaan.

a) Suuntauksia kuvaavien tietojen 
perusteella merialueen biologinen 
monimuotoisuus säilyy (kun 
suuntaukset ovat vakaita) ja palautuu 
(kun on todettu heikkenevä suuntaus), 
myös ekosysteemien, elinympäristöjen ja 
lajien osalta, kun kiinnitetään erityistä 
huomiota niihin, jotka ovat ihmisen 
toiminnalle alttiimpia tiettyjen 
ekologisten ominaisuuksien perusteella: 
hauraus, herkkyys, hidaskasvuisuus, 
vähäinen lisääntyvyys, pitkäikäisyys, 
sijainti etäällä levinneisyysalueesta, 
vähäinen geenivirta ja geneettisesti 
erilaiset alalajit.

2) Ihmisen toiminnan välityksellä leviävien 
tulokaslajien määrät ovat tasoilla, jotka eivät 
haitallisesti muuta ekosysteemejä.

b) Kaikkien meren elollisten 
luonnonvarojen kannat ovat elpyneet 
pysyvästi tasolle, joka takaa lajien 
runsauden pitkällä aikavälillä ja niiden 
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lisääntymiskyvyn täydellisen säilymisen, 
ja lajien ikä- ja kokorakenne osoittaa 
kannan olevan hyvässä kunnossa.

3) Kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien 
kalojen sekä äyriäisten ja nilviäisten 
populaatiot ovat turvallisten biologisten 
rajojen sisällä.

c) Ihmisen toiminta ei saa (oleellisesti) 
vaikuttaa sellaisten lajien 
levinneisyyteen ja runsauteen, joita ei 
suoraan käytetä hyödyksi.

4) Ihmisen aiheuttama rehevöityminen, 
erityisesti sen haitalliset vaikutukset, on 
minimoitu.

d) Kalastuksen kielteiset vaikutukset 
meriympäristöön, mukaan lukien 
vaikutukset merenpohjaan sekä muiden 
kuin kohdelajien ja kalanpoikasten 
pyynti sivusaaliina, ovat vähentyneet.

5) Lajien ja elinympäristöjen levinneisyys, 
runsaus ja laatu ovat vallitsevien fysikaalis-
maantieteellisten ja ilmastollisten 
olosuhteiden mukaisia. Biologinen 
monimuotoisuus on säilytetty.

e) Ravintoketjun alapäässä olevien 
pienten "rehukalalajien" kannat ovat 
kestäviä, erityisesti kun otetaan 
huomioon niiden merkitys niistä 
riippuvaisille petokaloille, mukaan 
lukien kalat, joilla on kaupallista arvoa, 
sekä ekosysteemien ja niiden 
luonnonvaraperustan kestävälle 
säilymiselle.

6) Merenpohjan koskemattomuus on 
sellaisella tasolla, että ekosysteemien 
toiminnot on turvattu.

f) Ihmisen toiminnasta johtuvien 
ympäristölle haitallisten aineiden 
pitoisuudet, hormonitoimintaan 
haitallisesti vaikuttavat synteettiset 
aineet ja kemikaalit mukaan lukien, ovat 
lähes olemattomat eivätkä voi suoraan 
tai välillisesti aiheuttaa vahinkoa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

7) Hydrograafisten olosuhteiden pysyvät 
muutokset eivät vaikuta haitallisesti meren 
ekosysteemeihin.

g) Luontoperäisten ympäristölle 
haitallisten aineiden pitoisuudet ovat 
lähellä ekosysteemin luonnollista tasoa.

8) Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat tasoilla, 
jotka eivät johda pilaantumisvaikutuksiin.

h) Rannikolta tai sisämaasta, 
vesiviljelystä taikka viemäri- ja muista 
valumavesistä peräisin olevien 
orgaanisten yhdisteiden ja lannoitteiden 
vaikutukset ovat niin alhaisella tasolla, 
että ne eivät vaikuta ympäristöön tai 
ihmisten terveyteen taikka merten ja 
rannikoiden oikeutettuun käyttöön.

9) Kalojen ja ihmisravintona käytettävien 
muiden meren antimien epäpuhtaustasot eivät 
ylitä yhteisön lainsäädännössä tai muissa 
asiaa koskevissa normeissa asetettuja tasoja.

i) Rehevöityminen, joka johtuu 
esimerkiksi ravinteiden, kuten fosforin 
ja typen päästöistä, on saatu 
vähennetyksi tasolle, jolla ei enää 
aiheudu haitallisia vaikutuksia, kuten 
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biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä, ekosysteemin 
heikentymistä, vahingollisia 
leväkukintoja ja merenpohjan vesien 
hapenpuutetta.

10) Roskaantuminen ei ominaisuuksiltaan 
eikä määrältään aiheuta haittaa 
meriympäristölle.

j) Merenpohjan, sen sisustan tai 
pohjalajien tutkimuksesta tai 
hyödyntämisestä aiheutuvat vaikutukset 
meri- ja rannikkoekosysteemeihin, 
mukaan lukien elinympäristö ja lajit, on 
minimoitu eivätkä ne ole kielteisiä 
pohjaekosysteemien ja niihin liittyvien 
ekosysteemien rakenteellisen ja 
ekologisen yhtenäisyyden kannalta.

11) Energian mereen johtaminen, myöskään 
vedenalainen melu, ei vaikuta haitallisesti 
meriympäristöön.

k) Jätteiden määrää meri- ja 
rannikkoympäristöissä on vähennetty 
tasolle, jolla tiedetään, etteivät ne uhkaa 
merten lajeja ja elinympäristöjä, 
ihmisten terveyttä eivätkä 
rannikkoyhteisöjen turvallisuutta ja 
taloutta.

Ympäristön hyvän tilan ominaispiirteiden 
määrittämiseksi 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti merialueella tai osa-alueella 
jäsenvaltioiden on arvioitava jokaista tässä 
liitteessä lueteltua yleistä laadullista kuvaajaa 
niiden kuvaajien osoittamiseksi, joita on
käytettävä kyseisen merialueen tai osa-alueen 
ympäristön hyvän tilan määrittämiseksi. Kun 
jäsenvaltio katsoo, ettei yhden tai useamman 
kuvaajan käyttö ole aiheellista, sen on 
toimitettava tästä komissiolle perustelut 
9 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ilmoitusmenettelyn puitteissa.

l) Säännölliset öljypäästöt 
öljynporauslautoilta ja öljyputkista sekä 
porauksesta aiheutuvan vahingollisen 
lietteen käyttö on lopetettu ja näiden 
aineiden satunnaispäästöt on saatu 
minimoitua.

m) Eri toiminnoista aiheutuvat 
haitalliset päästöt ja meriliikenteen 
päästöt on poistettu ja haitallisia 
päästöjä mahdollisesti aiheuttavien 
onnettomuuksien riski on minimoitu.
n) Eksoottisten lajien tahallinen 
levittäminen meri- ja 
rannikkoympäristöön on kielletty, niiden 
satunnainen leviäminen on minimoitu ja 
painolastivedet on poistettu 
mahdollisena leviämisen lähteenä. 
Uusien lajien käyttö (mukaan lukien 
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eksoottiset ja muuntogeeniset lajit) 
vesiviljelyssä ilman ennalta tehtyä 
vaikutusten arviointia on kielletty.
o) Ihmisten harjoittamasta 
rakennustoiminnasta aiheutuvat 
vaikutukset merten ja rannikoiden 
lajeihin ja elinympäristöihin on 
minimoitu, eivätkä ne ole kielteisiä 
pohjaekosysteemien ja niihin liittyvien 
ekosysteemien rakenteellisen ja 
ekologisen yhtenäisyyden kannalta, eikä 
merten ja rannikoiden lajien ja 
elinympäristöjen kykyyn sopeuttaa 
levinneisyysalueensa 
ilmastonmuutokseen vaikuteta 
kielteisesti.
p) Muun muassa meriliikenteestä ja 
vedenalaisista äänilaitteista peräisin 
oleva melusaaste on minimoitu 
tavoitteena välttää meren elämälle, 
ihmisten terveydelle ja merten ja 
rannikoiden oikeutetulle käytölle 
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.
q) Kaiken nesteen tai kaasun 
järjestelmällinen ja/tai tahallinen 
päästäminen vesialueelle on kielletty ja 
kiinteiden aineiden päästäminen 
vesialueelle on kielletty, paitsi jos siihen 
on saatu lupa kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti ja jos on tehty ennakolta 
ympäristövaikutusten arviointi tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun 
neuvoston direktiivin 85/337/ETY* ja 
asiaa koskevien kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti.
r) Kaiken nesteen, kaasun tai kiinteiden 
aineiden järjestelmällinen ja/tai 
tahallinen päästäminen merenpohjaan 
ja/tai merenpohjan sisustaan on 
kielletty, paitsi jos siihen on saatu lupa 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja 
jos on tehty ennakolta 
ympäristövaikutusten arviointi 
direktiivin 85/337/ETY ja asiaa 



AM\684917FI.doc 43/45 PE394.048v02-00

FI

koskevien kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti.
s) Ihmisen mahdollisesti haitalliselta 
toiminnalta suojeltujen merialueiden 
osuus sekä näiden suojelualueiden 
ekosysteemien monimuotoisuus ovat 
jokaisella alueella riittävät suojeltujen 
merialueiden alueellisen ja globaalin 
verkoston luomiseksi.
_____________

* EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40, direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2003/35/EY.

Or. fr

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 33. Hiilidioksidin varastoinnissa merenpohjaan on tapahtunut 
oikeudellisen aseman muutos. Uusi sanamuoto heijastelee marraskuussa 2006 tarkistettua 
kansainvälistä yleissopimusta (nk. Lontoon pöytäkirja), jonka tarkoituksena on sallia 
luvanvarainen hiilidioksidin varastointi merenpohjaan tai merenpohjan sisustaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 95
Liite I, r a kohta (uusi)

(r a) kaiken nesteen, kaasun tai kiinteän 
aineen järjestelmällinen/tarkoituksellinen 
päästäminen vesialueelle, meren pohjaan 
tai sen sisustaan on kielletty, paitsi jos 
siihen on saatu lupa kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti ja jos on tehty 
ympäristövaikutusten arviointi neuvoston 
direktiivin 85/337/ETY ja asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sulautetaan esittelijän s ja t kohta yhdeksi tekstiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola ja Françoise Grossetête

Tarkistus 96
Liite III, Taulukko 2, "Vaarallisten aineiden aiheuttama pilaantuminen", 3 luetelmakohta

– Radionuklidien johtaminen 
meriympäristöön.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 90. On johdanto-osan 36 kappaleen vastaista 
mainita tässä "radionuklidien johtaminen meriympäristöön", sillä em. kappaleessa todetaan, 
että "Radioaktiivisten aineiden käytöstä johtuvien päästöjen valvontaan sovelletaan 
Euratomin perustamissopimusta, eikä tämän direktiivin tulisi sen vuoksi koskea sitä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 97
Liite VI, 1 kohta

1) Panosten valvonta: hallintatoimenpiteet, 
jotka vaikuttavat ihmisen toiminnan 
sallittuun määrään.

1) Panosten valvonta: hallintatoimenpiteet, 
jotka vaikuttavat ihmisen toiminnan 
sallittuun määrään, mukaan lukien toimet, 
joilla varmistetaan, että yhteisön tuet eivät 
vaaranna tässä direktiivissä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 8 artiklaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 98
Liite IV, 4 a kohta (uusi)

(4 a) Toimet, joilla parannetaan merien 
pilaantumisen havaitsemista ja 
jäljitettävyyttä.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 14 ja 16 artiklaan tehdyt tarkistukset.


