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LÜHISELGITUS

Roheline raamat Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika kohta on väga teretulnud 
dokument, kuna, nagu raamatus märgitakse: 
[meie merede] pakutavaid hüvesid on võimalik jätkuvalt nautida ainult siis, kui me meresid 
sügavalt austame, kuna praegu on mereressursid tugeva surve all, neid ohustab meie üha
arenev tehnoloogiline oskus neid oma huvides ära kasutada. Merede bioloogilise 
mitmekesisuse kiirenenud kahanemine eriti just reostuse, kliimamuutuse mõjude ja kalade 
ülepüügi tõttu on ohusignaal, mida me ei saa eirata. (lk 5-6)
Komisjonil on ülim aeg algatada kooskõlastatud ja sidusa merenduspoliitika väljatöötamist. 
Roheline raamat juhib tähelepanu sellele, mil määral on merekeskkonna seisundit rikutud, 
ning toob välja ka teisi olulisi momente, millega arvamuse koostaja nõustub: 
- merekeskkonna halvenemine vähendab potentsiaalseid töökohti; 
- ELi poliitika tuleb välja töötada rahvusvahelises kontekstis; 
- uute tehnoloogiate arendamine ja rakendamine keskkonnasäästvuse nimel võib tuua kaasa 
töökohti ja ekspordivõimalusi; 
- andmeid merekeskkonna kohta kasutatakse puudulikult (andmeid ei piisa, liikmesriikide 
andmed ei ole võrreldavad jne) ning olukorra parandamiseks tehakse ettepanekuid.
Hädasti oleks vaja merendustegevuse ruumilise planeerimise süsteemi, mis toetuks 
ökosüsteemide-põhisele lähenemisele ja seaks tegevusele piiranguid, kui vaja (vt lk 34).
Raamatus märgitakse, et merenduspoliitika toetub kahele sambale - Lissaboni strateegiale 
ning merekeskkonna kaitse ja säilitamise temaatilisele strateegiale. Arvamuse koostaja 
tunnistab, et majanduskasvu ja keskkonnakaitse nõudmisi võib olla raske ühildada, kuid usub, 
et liigne rõhuasetus majanduskasvu lühiajalistele eesmärkidele võib pikemas perspektiivis 
tekitada märkimisväärset kahju nii keskkonnale kui ka majandusele. Raamatu põhjal on 
ilmne, et Euroopa Komisjon tunnistab, et merekeskkonna kaitsmine võib majanduskasvu 
toetada – mainitakse avamere-energeetikat, meretranspordi, laevaehituse ja muude 
tehnoloogiate puhtamaid ja keskkonnasäästvamaid vorme.
Arvamuse koostaja kutsub komisjoni tagama, et merestrateegia direktiivi – mis on õigusaktina 
ELi merekeskkonna säilitamise poliitika tugisambaks – ei nõrgendataks ei selle lõpliku 
vastuvõtmise käigus ega ka merenduspoliitika arutelude tulemusena. On eriti oluline, et hea 
keskkonnaseisundi definitsioon sellesse alles jääks, samuti on oluline panna liikmesriike 
kohaldama täielikult kõiki teisi keskkonnaalaseid õigusakte, nagu elupaikade direktiiv, Natura 
2000 jt.
Kliimamuutus on Euroopa Liidu ja kogu ülejäänud maailma jaoks niivõrd olulise tähtsusega, 
et heitkoguste vähendamise kampaania peaks olema ELi üks peamisi prioriteete. Kõik 
transpordiliigid (nii õhu-, maantee- kui ka meretransport) toodavad üha suurema osa 
kasvuhoonegaaside heitkogustest ning komisjonil tuleks kiiresti teha ettepanek nende 
vähendamiseks, mis aitaks ühtlasi ka suurendada tööhõivet teistele riikidele vajaliku 
tehnoloogilise oskusteabe arendamise kaudu.
Lõpetuseks on üks teema, mille puudumine raamatust äratab tähelepanu. Sõjaväge on 
mainitud ainult võimaliku positiivse panuse kontekstis merenduspoliitikale, nagu näiteks 
pääste- ja otsingutööd, õiguskaitse jne. Ei ole nimetatud võimalikke keskkonnakahjusid, mida 
võivad tekitada liikmesriikide sõjaväerajatised ja nende tegevus. Seda tähelepanematust tuleks 
resolutsioonis mainida.
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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 14. novembri 2006. aasta resolutsiooni 
merekeskkonna kaitse ja säilitamise temaatilise strateegia kohta1 ning rõhutab veel kord 
eelkõige järgmisi vajalikke samme: 

• et ELi üldeesmärk oleks mere säästev kasutamine ja mereökosüsteemide säilitamine;
seda aitaks saavutada ELi jõuline poliitika merekeskkonna kaitseks, mis takistaks 
bioloogilise mitmekesisuse edasist hävimist ja merekeskkonna halvenemist;

• lülitada dokumenti hea keskkonnaseisundi ühine definitsioon kogu Euroopa Liidu 
jaoks; 

• et Euroopa Keskkonnaagentuur esitaks regulaarselt merekeskkonna hindamiste 
tulemusi, mis sunnib riike parandama andmete kogumist, esitamist ja vahetamist;

• tunnistada, et ettevalmistatava merestrateegia direktiivi (KOM(2005)0505 – C6-
0346/2005 – 2005/0211(COD) vastuvõtmisel ja rakendamisel on tähtis naaberriikidega 
eelnevalt konsulteerida, koordineerida ja koostööd teha, nagu on rõhutatud 14. 
novembri 2006. aasta seisukohas2;

2. rõhutab, et puhas merekeskkond piisava bioloogilise mitmekesisusega, mis kindlustab 
ökosüsteemide korraliku toimimise, on Euroopa jaoks väga oluline; rõhutab samuti, et 
merepiirkondade oluline väärtus tähendab seda, et merekeskkonna heast seisundist 
tulenev kasu Euroopa Liidus ulatub kaugemale võimalikust majanduslikust kasust, mida 
saadakse vesikondade, rannavete ja merede eri osade kasutamisest, ning seega on ELi 
merekeskkonna säilitamine ja mõnedel juhtudel ka taastamine kohustuslik;

3. on seega veendunud, et merekeskkonna taastuvaid ressursse saab ja tuleb kasutada 
säästlikult, nii et neid saaks kasutada kaua ja sellest tulenevat majanduslikku kasu jätkuks 
pikaks ajaks; 

4. olles mures kliimamuutuse mõju pärast mereökosüsteemidele ka kliima kaitsmise 
parimate võimalike lahenduste korral, kutsub pöörama vajalikku tähelepanu 
merekeskkonna erilisele tundlikkusele kliimamuutusest tulenevate teiste tegurite suhtes; 
nõuab, et merendustegevuse põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleks kiiresti 
tõhusate meetmetega piirata;

5. märgib, enamik merekeskkonna reostusest on pärit maismaa allikatest, nagu näiteks – aga 
mitte ainult – põllumajandusjääkide äravool ja heited tööstusallikatest, mis mõjuvad eriti 
hävitavalt suletud ja poolsuletud meredele; rõhutab, et EL peab pöörama nendele 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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piirkondadele erilist tähelepanu ning võtma meetmeid edasise reostuse piiramiseks ja 
ärahoidmiseks; 

6. peab kohustuslikuks vähendada meresaasteaineid, kindlustamaks, et ELi allikatest tulev 
kalajahu ei oleks saastunud;

7. leiab, et ELi kõigi keskkonnaalaste õigusaktide täielik ja õigeaegne rakendamine (muu 
hulgas vee raamdirektiiv1, elupaikade2 ja linnustiku kaitse3 direktiivid, nitraatide 
direktiiv4, laevakütuste väävlisisalduse direktiiv5, merereostuse kriminaalõigusmeetmete 
direktiiv6) on merekeskkonna hea seisundi säilitamiseks hädavajalik ning et komisjon 
peaks avaldama selleks liikmesriikidele vajalikku survet, vajaduse korral ka rakendama 
õiguslikke meetmeid; 

8. ELi keskkonnaalaste õigusaktide täitmise tõhustamise ja merereostuse ärahoidmise 
kontekstis tuletab meelde oma varasemat nõuet komisjonile uurida Euroopa rannavalve 
teenistuse asutamise võimalikkust;

9. on veendunud, et EÜ asutamislepingu artikli 174 lõikes 2 sisalduv ettevaatusprintsiip 
peaks olema aluseks ELi merealade mis tahes tüüpi kasutamisel; rõhutab, et kindlate 
teadusandmete puudumist ei tohi seega kasutada vabandusena ennetava tegevuse 
edasilükkamiseks; 

10. leiab, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse mõiste on merekeskkonna säilitamise kontekstis 
õigusaktidega võrreldes liiga piiratud mõjuga, ning sellepärast peab ühenduse 
keskkonnakaitse programmi jätkuvalt kindlustama vastava õigusliku alusega, mida 
toetaks vastutustunnet ilmutavate ettevõtete vabatahtlik tegevus; 

11. rõhutab, et Euroopa Liidul tuleks aktiivselt osaleda merenduse haldamises 
rahvusvahelisel tasandil, et edendada merendusalases majandustegevuses võrdseid 
võimalusi, tegemata järeleandmisi merendustegevuse keskkonnasäästvuse osas; 

12. tunnistab rannikuvööndi tähtsust taastuva energia arendamiseks, mis on oluline ja 
lahutamatu osa ELi püüdlustest võidelda kliimamuutuse vastu; märgib, et tuule-, 
tõusulaine- ja muud liiki energia tootmiseks on vaja sobivat tsoonideks jaotamist, et 
vähendada miinimumini lahkhelisid teiste merekeskkonna kasutajatega ja vältida 
keskkonna kahjustamist; tervitab märkimisväärseid võimalusi, mida taastuvenergia 
tööstus ELis tööhõive suurendamiseks ja tehnilise kompetentsuse parandamiseks pakub;

  
1 EÜT L327, 22.12.2000, lk 1. (Euroopa parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik).
2 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. (nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta).
3 EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. (nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta).
4  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1. (nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise 
kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest).
5 EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13. (nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/32/EÜ, mis käsitleb 
väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes ja millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ).
6 ELT L 255, 30.9.2005, lk 1. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv, mis käsitleb 
laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest).
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13. kinnitab veel kord oma 14. novembri 2006. aasta seiskohta merestrateegia direktiivi 
suhtes, eriti mis puudutab mis tahes tahkete ainete, vedelike või gaaside 
süstemaatilise/tahtliku veekeskkonda, merepõhja või selle aluspinnasesse laskmise 
keelustamist ja/või kriteeriume; leiab, et süsinikdioksiidi mis tahes ladustamine 
merepõhja ja selle aluspinnasesse võib toimuda ainult rahvusvahelise õiguse alusel, 
selleks tuleb eelnevalt läbi viia keskkonnamõjude hindamine vastavalt nõukogu 
direktiivile 85/337/EMÜ1, tuleb arvestada asjaomaseid rahvusvahelisi konventsioone, 
vajalik on korrapärane järelevalve ja kontroll;

14. nõuab, et kõikide linnaalade, tööstuspiirkondade, sadamate ja väikesadamate, puhkealade 
jne arendamise planeerimisel ühenduse pikal rannikul tuleb selgelt arvesse võtta 
kliimamuutuse tagajärgi ja sellega seotud meretaseme tõusu, samuti üha sagenevaid ja 
üha tugevamaid torme ning suurenevat lainekõrgust; nõuab, et rannikualadele ei ehitataks 
mingeid uusi tuumarajatisi;

15. leiab, et „rühmitamise” ideel võiks olla merekeskkonnale positiivne mõju, kui elupaikade 
kaitse, saastekontroll ja muud keskkonnatehnoloogiad kuuluksid väljatöötamise ja 
rakendamise rühmadesse planeerimisetapist alates; märgib, et parimate 
keskkonnatehnoloogiate jagamine peaks etendama rühmitamisel olulist osa; 

16. tervitab komisjoni nõustumist sellega, et stabiilse õigusliku keskkonna kindlustamiseks 
on vaja „laiahaardelist ruumilise planeerimise süsteemi”; leiab, et ruumilise planeerimise 
oluline kriteerium peaks olema tegevuste organiseerimine sel moel, et hoida 
ökoloogiliselt tundlikud piirkonnad keskkonda kahjustavate tegevuste mõjust puutumata;
soovitab selles kontekstis kasutada strateegilise keskkonnamõju hindamise vahendit2;

17. rõhutab, et rannikuvööndi haldamisel peab siiski üheks põhiliseks eesmärgiks olema
merekeskkonna kaitsmine, mitte mõnede üksikute näidisalade eraldamine 
keskkonnakaitse märgina;

18. nõustub antud kontekstis komisjoniga selles, et rannikuvöönd võib inimtegevust 
rahvastiku tiheduse ja tööstuse mõttes taluda ainult teatud piirini, ilma et see teeks 
keskkonnale tõsist ja võib-olla ka pöördumatut kahju; toetab seega komisjoni seisukohta, 
et nende piiride täpsustamiseks on vaja laiahaardelist uuringut, mille tulemustest oleks 
abi prognoosimisel ja planeerimisel;

19. toetab rohelises raamatus esitatud väidet, et mereala seisundit ja seal toimuvaid või seda 
mõjutavaid tegevusi puudutava informatsiooni kättesaadavusega on suuri probleeme;
toetab seega nõudmist, et andmete kogumise, kaardistamise ja vaatlemise, laevade seire 
jm programme tuleb oluliselt parandada, kaasates liikmesriike, komisjoni ja teisi 
ühenduse organeid, nagu Euroopa Keskkonnaagentuur ja Euroopa Meresõiduohutuse 
Amet;

  
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40. (nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta).
2 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivile 2001/42/EÜ 
teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta).
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20. märgib, et rohelises raamatus on mainitud mitmeid kasulikke panuseid, mida võiks anda 
sõjavägi, nagu näiteks pääste- ja otsingutööd, katastroofiabi ja järelevalve merel; avaldab 
aga kahetsust, et ei ole mainitud keskkonnakahju, mida sõjavägi võib põhjustada, näiteks 
relvakatsetustega, veealuste hüdrolokaatoritega, mereväebaaside ehitamisega jm; nõuab, 
et sõjaväe tegevus oleks selles küsimuses täielikult merenduspoliitikasse kaasatud, et 
sellele rakendataks täielikku keskkonnamõju hindamist ja et sõjavägi kannaks täit 
vastutust. 


