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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
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parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (Merestrateegia raamdirektiiv)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (9388/2007 – C6-0000/2007);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0505)2 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2007),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 10

(10) Iga liikmesriik peaks seetõttu oma 
mereakvatooriumi jaoks välja töötama
merestrateegia, mis lähtub küll liikmesriigi 
oma akvatooriumist, kuid kajastab samas 
asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna 
üldist perspektiivi. Merestrateegiad peaksid 
tipnema hea keskkonnaseisundi 
saavutamiseks või säilitamiseks mõeldud 
meetmeprogrammide elluviimisega.
Liikmesriikidelt ei tuleks siiski nõuda 
konkreetsete meetmete võtmist juhul, kui 

(10) Seepärast on kohane, et 
merepiirkonda jagavad liikmesriigid 
tagaksid, et iga nende suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluva 
piirkonna või allpiirkonna kohta 
töötatakse välja üks ühtne merestrateegia.
Iga liikmesriik töötab oma 
mereakvatooriumi jaoks välja 
merestrateegia, mis lähtub küll liikmesriigi 
oma akvatooriumist, kuid kajastab samas 
asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna 

  
1 Vastuvõetud tekstid, 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 ELTs seni avaldamata.
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puudub märkimisväärne oht 
merekeskkonnale või kui kulud oleksid 
merekeskkonda ähvardavaid ohtusid 
arvestades ebaproportsionaalselt suured, 
tingimusel, et iga otsust jätta meetmed 
võtmata nõuetekohaselt põhjendatakse.

üldist perspektiivi. Merestrateegiad peaksid 
tipnema hea keskkonnaseisundi 
saavutamiseks mõeldud 
meetmeprogrammide elluviimisega.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 9)

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 14, milles rõhutatakse, et 
liikmesriigid peaksid tagama, et iga piirkonna või allpiirkonna kohta töötatakse välja üks 
ühtne merestrateegia. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 34

(34) Komisjon peaks esitama esimese 
hindamisaruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta kahe aasta jooksul 
pärast kõigi meetmeprogrammide saamist 
ja igal juhul hiljemalt 2021. aastaks. 
Seejärel tuleks komisjoni edasised 
aruanded avaldada iga kuue aasta tagant.

(34) On asjakohane, et komisjon esitaks
esimese hindamisaruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta kahe aasta 
jooksul pärast kõigi meetmeprogrammide 
saamist ja igal juhul hiljemalt 
2017. aastaks. Seejärel tuleb komisjoni 
edasised aruanded avaldada iga kuue aasta 
tagant.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 20)

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 37

(37) Ühises kalanduspoliitikas tuleks 
arvesse võtta kalastamise mõju 
keskkonnale ja käesoleva direktiivi 
eesmärke.

(37) Ühise kalanduspoliitika tulevase 
reformi puhul tuleks arvesse võtta 
kalastamise mõju keskkonnale ja käesoleva 
direktiivi eesmärke.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 22)

Muudatusettepanek 4
Artikkel 1

1. Käesolev direktiiv loob raamistiku 
merekeskkonna kaitseks ja säilitamiseks, 
selle halvenemise ärahoidmiseks ning 

1. Käesolev direktiiv loob raamistiku, mille 
piires liikmesriigid saavutavad 
merekeskkonnas hea keskkonnaseisundi 
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võimaluse korral selle taastamiseks 
piirkondades, kus merekeskkond on 
kahjustatud. 

hiljemalt 2017. aastaks ja võtavad 
kasutusele meetmed, mis:

Selleks töötatakse välja ja rakendatakse 
merestrateegiad eesmärgiga saavutada või 
säilitada mereakvatooriumis hea 
keskkonnaseisund hiljemalt aastaks 2021.

a) kaitsevad ja säilitavad merekeskkonda 
või võimaldavad selle taastumist või, kus 
teostatav, taastavad mere bioloogilise 
mitmekesisuse ja mereökosüsteemide 
struktuuri, funktsiooni ja protsessid;
b) ennetavad ja kaotavad järk-järgult 
reostuse merekeskkonnas, et tagada 
oluliste mõjude või riskide puudumine 
mere bioloogilisele mitmekesisusele, 
mereökosüsteemidele, inimtervisele või 
mere õiguspärastele kasutusviisidele;
c) piiravad mereteenuste ja -saaduste 
kasutamist ning muud tegevust 
merekeskkonnas tasemeni, mis on säästlik 
ja mis ei ohusta tulevaste põlvkondade 
merekasutusviise ja tegevust ega mere 
ökosüsteemide võimet vastata looduslikele 
ja inimese poolt tekitatud muutustele.

2. Merestrateegiates võetakse 
inimtegevuse juhtimise suhtes 
ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, 
tagades samas merekaupade ja -teenuste 
jätkusuutliku kasutamise.
3. Käesolev direktiiv aitab saavutada 
merekeskkonnale mõju omavate erinevate 
poliitikate, lepingute ja seadusandlike 
meetmete ühtsust ning selle eesmärk on 
tagada keskkonnaküsimuste lõimimine 
sellistesse poliitikatesse, lepingutesse ja 
meetmetesse.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 85)

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1
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1) „Mereakvatoorium” − veed, merepõhi 
ja selle aluspinnas, mis jäävad 

territoriaalvete ulatuse mõõtmiseks 
kasutatavast lähtejoonest mere poole, 

ulatudes UNCLOSi konventsiooni 
kohaselt liikmeriigi jurisdiktsiooni alla 

kuuluva ala kaugeimasse otsa, välja 
arvatud asutamislepingu II lisas loetletud 

riikide ja territooriumidega külgnevad 
veed ja Prantsuse 

ülemeredepartemangude ja -
territooriumide veed. Lähtejoonest mere 

poole jääv mereakvatoorium, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2000/60/EÜ, on 

hõlmatud üksnes niivõrd, kuivõrd kõne all 
on direktiivi 2000/60/EÜ 

reguleerimisalast väljajääva 
merekeskkonna kaitse asjakohaste 

meetmetega.

1) "Euroopa mereakvatoorium"–

– kõik Euroopa veed, mis jäävad 
territoriaalvete ulatuse mõõtmiseks 
kasutatavast lähtejoonest mere poole, 
ulatudes liikmesriikide suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluva ala 
kaugeimasse otsa, sealhulgas nende vete 
merepõhi ja selle aluspinnas;

– kogu loodeteala, mis asub liikmesriikide 
territooriumil või külgneb sellega ja 
millest alates mõõdetakse territoriaalvete 
ulatust (jäädes seega mõõtmiseks 
kasutatavast lähtejoonest maa poole), 
ning kogu maa või merepõhi, mida need 
veed vahelduvalt või lakkamatult katavad;

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 27)

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõige 4
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4) „Keskkonnaseisund” − 
mereakvatooriumi keskkonna üldine 

seisund, võttes arvesse sellesse kuuluvate 
mereökosüsteemide struktuuri, 

funktsiooni ja protsesse koos looduslike 
füsiograafiliste, geograafiliste ja 

klimaatiliste teguritega, samuti füüsikalisi 
ja keemilisi tingimusi, sealhulgas neid, 

mis tulenevad inimtegevusest asjaomasel 
alal.

4) „Keskkonnaseisund” − kõnesoleva
mereakvatooriumi keskkonna üldine 
seisund, võttes arvesse:

a) selle osaks olevaid struktuure, 
funktsioone ja protsesse;
b) akustilisi, bioloogilisi, keemilisi, 
klimaatilisi, geograafilisi, geoloogilisi, 
füüsikalisi või füsiograafilisi komponente, 
tingimusi ja tegureid, mis üksteist 
vastastikku mõjutavad ning määravad 
punktis a nimetatud merekeskkonna 
tingimusi, produktiivsust, kvaliteeti ja 
seisundi.
Punktis b osutatud komponendid, 
tingimused ja tegurid hõlmavad ka neid, 
mis tulenevad inimtegevusest, olenemata 
asjaolust, kas see tegevus toimub 
kõnealuses Euroopa mereakvatooriumis 
või sellest väljaspool;

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 27)

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 lõige 5

5) „Hea keskkonnaseisund” –
mereakvatooriumi keskkonnaseisund, mis 
võimaldab hoida meresid ja ookeane 
ökoloogiliselt mitmekesistena ja 
dünaamilistena ning olemuselt puhaste, 
tervete ja produktiivsetena, ning mille 
puhul merekeskkonda kasutatakse 
jätkusuutlikul tasemel, tagades sellega 
võimalikud kasutusviisid ja tegevused 
praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks, 
nt:

5) „Hea keskkonnaseisund”: keskkonna 
seisund, mille korral:

a) mereökosüsteemide struktuur, 
funktsioonid ja protsessid koos nendega 

a) merekeskkonda kuuluvate
ökosüsteemide struktuur, funktsioonid ja 
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seotud füsiograafiliste, geograafiliste ja 
klimaatiliste teguritega võimaldavad 
nendel ökosüsteemidel täielikult
funktsioneerida ja säilitada nende 
taastuvuse. Mereliigid ja -elupaigad on 
kaitstud, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine inimtegevuse tulemusel on 
välistatud ja erinevate bioloogiliste 
komponentide funktsioneerimine on 
tasakaalus;

protsessid võimaldavad nendel 
ökosüsteemidel funktsioneerida oma 
looduslikul isereguleeruval viisil.
Mereökosüsteemid säilitavad oma 
loodusliku vastupanuvõime suuremale 
keskkonnamuutusele; 

b) ökosüsteemide hüdromorfoloogilised, 
füüsikalised ja keemilised omadused, 
sealhulgas asjaomases piirkonnas 
inimtegevusest tulenevad omadused, 
toetavad ökosüsteeme eespool kirjeldatud 
viisil. Inimtegevuse tulemusel 
merekeskkonda juhitud ained ja energia 
ei põhjusta saastumisest tulenevaid 
mõjusid.

b) igasugust kõnealusel alal või väljaspool 
kõnealust ala toimuvat inimtegevust 
hallatakse nii, et selle kogusurve 
mereökosüsteemile oleks ühitatav hea 
keskkonnaseisundiga. Inimtegevus 
merekeskkonnas ei ületa säästlikku taset 
selle hindamiseks sobival geograafilisel 
alal. Merekeskkonnas säilib tulevaste 
põlvede kasutus- ja tegevuspotentsiaal; 
b a) kaitstakse mere bioloogilist 
mitmekesisust ja mereökosüsteeme, 
välditakse nende olukorra halvenemist, 
taastumine on võimalik ning võimaluse 
piires taastatakse nende struktuur, 
funktsioon ja protsessid; 
b b) reostust ja energiat, seahulgas müra 
merekeskkonnas vähendatakse pidevalt, et 
tagada, et mõju või oht bioloogilisele 
mitmekesisusele, mere ökosüsteemidele, 
inimtervisele või mere seaduslikele 
kasutusviisidele väheneks miinimumini; 
b c) täidetud on kõik I lisas loetletud 
tingimused;

Hea keskkonnaseisund määratakse artikli 
4 kohaselt kindlaks merepiirkonna või 
allpiirkonna tasandil I lisas esitatud 
üldiste kvalitatiivsete tunnuste põhjal. 
Hea keskkonnaseisundi saavutamiseks 
kohaldatakse ökosüsteemil põhinevale 
lähenemisviisile tuginevat kohandatud 
juhtimist.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 27)
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Muudatusettepanek 8
Artikli 3 lõige 9 a (uus)

"kaitstud merealad" – alad, kus 
piiratakse või keelustatakse tegevus, mida 
seostatakse merekeskkonnale olulist 
survet ja/või mõju avaldavate teguritega. 
Kaitstud merealad määratakse 
liikmesriikide poolt kindlaks 
merestrateegia ettevalmistusfaasi käigus 
ja nad kuuluvad mere ruumilise 
planeerimise süsteemi, mis on järjepidev 
ühenduse, piirkondade ja allpiirkondade 
tasandil, ning kooskõlas ühenduse 
kehtivate rahvusvaheliste kohustustega.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 27)

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Asjaomased liikmesriigid saavutavad 
igas merepiirkonnas Euroopa 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
hiljemalt aastaks 2017, kehtestades selle 
piirkonna merestrateegia ja rakendades 
seda vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.
Liikmesriigid määratlevad oma Euroopa 
mereakvatooriumis asjaomased 
haldusüksused iga merepiirkonna või 
allpiirkonna jaoks. Haldusüksused 
võtavad vajadusel arvesse olemasolevaid 
haldus-, järelevalve- ja võrdlusüksuseid, 
ning need määratakse kindlaks 
koordinaatide kaudu vastavas 
merestrateegias.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
määratletud haldusüksustest artikli 24 
lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
kuupäevaks.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 31)

Muudatusettepanek 10
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Artikli 5 lõige 1

1. Iga liikmesriik töötab vastavalt lõike 2 
punktides a ja b sätestatud tegevuskavale 
igas asjaomases merepiirkonnas või 
allpiirkonnas oma mereakvatooriumi 
jaoks välja merestrateegia.

1. Liikmesriigid saavutavad hea 
keskkonnaseisundi merestrateegiate 
kehtestamise ja rakendamise teel.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 32)

Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
tagada igas merepiirkonnas või 
allpiirkonnas käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamiseks nõutavate 
meetmete, eelkõige punktides a ja b 
osutatud merestrateegiate erinevate osade 
koordineerimine järgmisel viisil:

2. Samasse merepiirkonda kuuluvad 
liikmesriigid tagavad, et koostatakse üks 
ühine merestrateegia piirkonna või 
allpiirkonna kohta selle akvatooriumi 
puhul, mis kuulub nimetatud piirkonnas 
nende suveräänsete õiguste või 
jurisdiktsiooni alla. Iga liikmesriik töötab 
vastavalt järgmisele tegevuskavale iga 
asjaomase merepiirkonna jaoks oma 
Euroopa akvatooriumis välja 
merestrateegia:

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 33)

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõike 2 punkt a

a) ettevalmistamine: a) ettevalmistamine:

i) asjaomase akvatooriumi 
keskkonnaseisundi ja inimtegevusest 
sellele tuleneva keskkonnamõju esialgne 
hindamine kooskõlas artikliga 8, mis peab 
olema lõpule viidud …*;

i) asjaomase akvatooriumi 
keskkonnaseisundi ja inimtegevusest 
sellele tuleneva keskkonnamõju esialgne 
hindamine kooskõlas artikliga 8, mis peab 
olema lõpule viidud …*;

ii) asjaomase akvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi piiritlemine kooskõlas 
artikli 9 lõikega 1, mis peab olema 
kehtestatud hiljemalt …*;

ii) asjaomase akvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi piiritlemine kooskõlas 
artikli 9 lõikega 1, mis peab olema 
kehtestatud hiljemalt …*;

iii) keskkonnaalaste sihtide ja nendega 
seotud indikaatorite kogumi kehtestamine 
kooskõlas artikli 10 lõikega 1 hiljemalt 

iii) keskkonnaalaste sihtide ja nendega 
seotud indikaatorite kogumi kehtestamine 
kooskõlas artikli 10 lõikega 1 hiljemalt 
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...**; ...**;
iv) sihtide pidevaks hindamiseks ja 
korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud 
seireprogrammi kehtestamine ja 
rakendamine kooskõlas artikli 11 lõikega 1 
hiljemalt …***, välja arvatud juhtudel, kui 
asjaomastes ühenduse õigusaktides on 
sätestatud teisiti;

_______________
* 4 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. 
** 5 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

*** 6 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. Väljaannete talitus:

iv) sihtide pidevaks hindamiseks ja 
korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud 
seireprogrammi kehtestamine ja 
rakendamine kooskõlas artikli 11 lõikega 1 
hiljemalt …**, välja arvatud juhtudel, kui 
asjaomastes ühenduse õigusaktides on 
sätestatud teisiti;

_______________
* 2 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. 
** 3 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 34)

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõike 2 punkt b

b) meetmeprogrammid: b) meetmeprogrammid:

i) hea keskkonnaseisundi saavutamiseks 
või säilitamiseks mõeldud 
meetmeprogrammi väljatöötamine 
hiljemalt 2016. aastaks kooskõlas artikli 
13 lõigetega 1, 2 ja 3;

i) hea keskkonnaseisundi saavutamiseks 
mõeldud meetmeprogrammi 
väljatöötamine hiljemalt 2012. aastaks
kooskõlas artikli 13 lõigetega 1, 2 ja 3;

ii) punktis i ettenähtud programmi 
käivitamine hiljemalt 2018. aastaks
kooskõlas artikli 13 lõikega 7.

ii) punktis i ettenähtud programmi 
käivitamine hiljemalt 2014. aastaks
kooskõlas artikli 13 lõikega 7.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 35)

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõige 2 a (uus)
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2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
asjakohased mehhanismid selle 
tagamiseks, et töötataks välja lõikes 2 
kirjeldatud meetmed artiklite 8, 9, 10, 11 
ja 13 suhtes ning neid rakendataks 
kooskõlas artikliga 6, viisil, mille kohaselt 
esitatakse üks ühine merestrateegia iga 
piirkonna jaoks ning antakse ühiselt aru 
kõnealustes artiklites nimetatud 
komponentide kohta.

Iga merepiirkonna kohta koostab 
liikmesriik või pädev asutus kolme kuu 
jooksul aruande ning esitab selle 
komisjonile ja asjaomastele 
liikmesriikidele.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 37)

Muudatusettepanek 15
Artikkel 5 a (uus)
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Artikkel 5 a
Merekaitsealad

1. Liikmesriigid määravad oma 
strateegiates kindlaks merekaitsealadeks 
nimetatavate piirkondade ja 
allpiirkondade kaitsemeetmed.
Osana oma strateegiatest iga piirkonna ja 
allpiirkonna kohta võtavad liikmesriigid 
vajaduse korral ka meetmeid, et luua 
suletud merelooduskaitsealasid 
eesmärgiga kaitsta ja säilitada kõige 
haavatavamaid mereökosüsteeme ja 
bioloogilist mitmekesisust.
2. Meetmeprogramme kehtestav 
liikmesriik kaasab teiste seas programmi 
kuuluvate meetmete hulka ruumilised 
kaitsemeetmed, mis sisaldavad lisaks 
järgmist, ent ei piirne sellega: erilised 
säilitusalad nn elukohadirektiivi 
tähenduses, erilised kaitsealad nn 
linnudirektiivi tähenduses, ning kaitstud 
merealad, nagu on kokku lepitud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osapoolte konverentsi otsusega VII/5, 
ning lisaks mis tahes muudest 
rahvusvahelistest või piirkondlikest 
kokkulepetest, mille osapooleks ühendus 
on, tulenevad kaitsemeetmed.
3. Liikmesriigid tagavad, et need alad 
aitavad kaasa kaitstud merealade sidusa 
ja esindusliku võrgustiku loomisele 
hiljemalt aastaks 2012. Võrgustik sisaldab 
piisava suurusega alasid, mida kaitstakse 
täielikult kaevetööstusega seotud kasutuse 
eest, et kaitsta muu hulgas kudemis-, 
kasvu- ja toitumispaiku ning teha 
võimalikuks ökosüsteemide terviklikkuse, 
struktuuri ja funktsioneerimise alalhoid 
või taastumine.
4. Liikmesriigid loovad selliste kaitstud 
merealade jaoks ühe või mitu registrit, 
mille loomine peab olema lõpule viidud 
hiljemalt ...*.
5. Registri/registrite sisu peab olema 
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avalikkusele kättesaadav.
6. Kaitstud merealade registrit/registreid 
iga merepiirkonna või allpiirkonna kohta 
vaadatakse perioodiliselt läbi ja 
ajakohastatakse.
______________
* 3 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 39)

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõike 2 esimene lõik 

2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel
teevad liikmesriigid igas merepiirkonnas 
või allpiirkonnas kõik mis võimalik, 
kasutades asjakohaseid rahvusvahelisi 
foorumeid, kaasa arvatud piirkondlike 
merekonventsioonide mehhanisme ja 
struktuure, et koordineerida oma meetmed 
kolmandate riikidega, kelle suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuulub osa 
samas merepiirkonnas või allpiirkonnas 
asuvast akvatooriumist. 

2. Merestrateegia loomisel ja 
rakendamisel teevad liikmesriigid igas 
merepiirkonnas või allpiirkonnas kõik mis 
võimalik, kasutades asjakohaseid 
rahvusvahelisi foorumeid, kaasa arvatud 
piirkondlike merekonventsioonide 
mehhanisme ja struktuure, et koordineerida 
oma meetmed:

a) kolmandate riikidega, kelle suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuulub osa 
kõnealuse merepiirkonna meretsoonidest;

b) kolmandate riikidega, kelle lipuga 
märgistatud alused tegutsevad kõnealuses 
merepiirkonnas; 
c) kolmandate riikidega, kes on maaga 
piiratud, kuid kelle territooriumil on 
koondunud või hajus reostuseallikas, mis 
kandub kõnealusesse merepiirkonda 
jõgede või atmosfääri kaudu.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 42)

Selgitus

Maaga piiratud riikide tegevusel ja riikide tegevusel, kelle alused tegutsevad liikmesriigi 
akvatooriumi piirides, võib olla oluline mõju nende vete merekeskkonna seisundile maismaalt 
või laevadelt pärineva reostuse kaudu. Direktiivis on sätestatud, et liikmesriigid peaksid, „kui 
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see on otstarbekas ja asjakohane”, kooskõlastamiseks kasutama olemasolevaid 
institutsioonilisi struktuure.

Muudatusettepanek 17
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Vastavalt lõikele 1 püüavad 
hinnangut ettevalmistavad liikmesriigid 
iga merepiirkonna puhul vastavalt 
artiklitele 5 ja 6 läbiviidava 
koordineerimise teel tagada, et:
a) samasse merepiirkonda kuuluvate 
liikmesriikide hindamismeetodid oleksid 
omavahel kooskõlas; 
b) arvestataks piiriüleseid mõjusid ja 
parameetreid;
c) arvestataks samasse merepiirkonda 
kuuluvate liikmesriikide arvamusega.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 51)

Muudatusettepanek 18
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik 

1. Liikmesriigid määravad artikli 8 lõike 1 
kohaselt tehtud esialgse hindamise alusel 
igas asjaomases merepiirkonnas või 
allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks 
ühiselt kindlaks hea keskkonnaseisundi 
parameetrite kogumi, tuginedes I lisas
loetletud üldistele kvalitatiivsetele 
tunnustele ning samuti käesoleva artikli 
lõikes 3 ettenähtud kriteeriumidele ja 
metoodikastandarditele.

1. Liikmesriigid määravad artikli 8 lõike 1 
kohaselt tehtud esialgse hindamise alusel 
igas asjaomases merepiirkonnas või 
allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks 
ühiselt kindlaks hea keskkonnaseisundi 
parameetrite kogumi, tuginedes I ja III 
lisas loetletud üldistele kvalitatiivsetele 
tunnustele ning omadustele, 
surveteguritele ja mõjudele.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 53)

Muudatusettepanek 19
Artikli 9 lõige 3

3. Hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja 
metoodikastandardid, mille eesmärk on 

välja jäetud
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muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu I ja 
III lisa alusel vastavalt artikli 23 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
hiljemalt …*, et tagada sidusus ja 
võimaldada võrdlusi eri merepiirkondades 
ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi 
saavutamise ulatuse osas. Enne selliste 
kriteeriumide ja standardite 
väljapakkumist konsulteerib komisjon 
kõikide huvitatud pooltega, sealhulgas 
piirkondlike merekonventsioonide 
osalistega.
______________
* 2 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 54)

Muudatusettepanek 20
Artikli 10 lõige 1

1. Liikmesriigid kehtestavad artikli 8 lõike 
1 kohaselt tehtud esialgse hindamise alusel 
oma mereakvatooriumi iga merepiirkonna
või allpiirkonna jaoks keskkonnaalaste 
sihtide ja nendega seotud indikaatorite 
igakülgse kogumi, et teha edusamme 
mereakvatooriumis hea 
keskkonnaseisundi saavutamisel, võttes 
arvesse IV lisas toodud soovituslikku
parameetrite nimekirja.

1. Liikmesriigid kehtestavad ühiselt artikli 
8 lõike 1 kohaselt tehtud esialgse 
hindamise alusel oma mereakvatooriumi 
iga merepiirkonna suhtes keskkonnaalaste 
sihtide – mis on kavandatud hea 
keskkonnaseisundi saavutamiseks 
hiljemalt aastaks 2017 – ja nendega seotud 
indikaatorite igakülgse kogumi, võttes 
arvesse IV lisas toodud mitteammendavat
parameetrite nimekirja.

Nende sihtide ja indikaatorite 
väljatöötamisel võtavad liikmesriigid 
arvesse siseriiklikul, ühenduse või 
rahvusvahelisel tasandil sama akvatooriumi 
suhtes sätestatud asjakohaste 
olemasolevate keskkonnaalaste sihtide 
jätkuvat kohaldamist, tagades nende 
sihtide omavahelise kokkusobivuse.

Nende keskkonnaalaste sihtide ja 
indikaatorite väljatöötamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse siseriiklikul, 
ühenduse või rahvusvahelisel tasandil sama 
akvatooriumi suhtes sätestatud asjakohaste 
olemasolevate keskkonnaalaste sihtide 
jätkuvat kohaldamist ning tagavad, et 
asjakohaseid piiriüleseid mõjusid ja 
piiriüleseid iseärasusi võetakse samuti 
arvesse. 
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(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 55)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas raportööri esitatud ideega – mille Euroopa 
Parlament esitas esimesel lugemisel – kehtestada iga merepiirkonna või allpiirkonna kohta 
üks merestrateegia. Eesmärgiks on tagada, et iga merepiirkonna või allpiirkonna kohta 
lepitakse kokku ühtne keskkonnaalaste sihtide ja indikaatorite kogum. Merekeskkonnas tuleb 
veelgi enam kui maismaa keskkonnas võtta arvesse piiriüleseid mõjusid ja iseärasusi.

Muudatusettepanek 21
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid koostavad iga 
merepiirkonna või allpiirkonna jaoks 
seireprogrammi vastavalt lõikele 1 ning 
võtavad koordineerimise huvides 
kasutusele vajalikud meetmed tagamaks, 
et:
a) seiremeetodid on kooskõlas kõigis 
liikmesriikides ja põhinevad selgelt 
määratletud ühistel sihtidel;

b) võetakse arvesse asjakohaseid 
piiriüleseid mõjusid ja piiriüleseid 
iseärasusi.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 57)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on parandada programmide raames teostatavate 
kontrollide koordineerimist ja järjepidevust. Selle sihiks on tagada, et asjaomaseid piire 
ületavaid tegureid ja mõjusid võetakse arvesse seireetapis.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 12

Teavitamised ja komisjoni nõuanded Teavitamised ja komisjoni hinnangud
Kõigi artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 11 lõike 2 alusel iga merepiirkonna 
ja allpiirkonna kohta tehtud teavitamiste 
alusel annab komisjon igale liikmeriigile 
nõu selles, kas teatatud elemendid 
moodustavad käesoleva direktiivi nõuetele 

Kõigi artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 11 lõike 2 alusel iga merepiirkonna 
ja allpiirkonna kohta tehtud teavitamiste 
alusel annab komisjon igale liikmeriigile 
nõu selles, kas teatatud elemendid 
moodustavad käesoleva direktiivi nõuetele 
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vastava raamistiku. vastava raamistiku.
Oma nõuande sõnastamisel arvestab 
komisjon eri merepiirkondade ja 
allpiirkondade piires ja kogu ühenduses 
kasutusel olevate raamistike sidusust ning 
võib paluda asjaomasel liikmesriigil 
esitada täiendavat olemasolevat ja
vajalikku teavet.

Nimetatud hindamiste käigus arvestab
komisjon eri merepiirkondade ja 
allpiirkondade piires ja kogu ühenduses 
kasutusel olevate raamistike sidusust ning 
võib paluda asjaomasel liikmesriigil 
esitada täiendavat vajalikku teavet.

Kuue kuu jooksul pärast artikli 11 alusel 
välja töötatud seireprogrammi kohta teate 
saamist võib komisjon asjaomase 
liikmesriigi poolt edastatud raamistiku 
tervikuna või osaliselt tagasi lükata, kui 
tema hinnangul ei ole see kooskõlas 
käesoleva direktiiviga. Komisjon peab iga 
tagasilükkamise otsust põhjendama.

Selgitus

Käesoleva direktiivi rakendamise kvaliteedi ja vastavuse tagamiseks peab komisjon säilitama 
kontrollifunktsiooni piirkondlike merestrateegiate üle. 

Muudatusettepanek 23
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriikide meetmeprogrammid 
sisaldavad ruumilisi kaitsemeetmeid. 
Need meetmed sisaldavad, kuid mitte 
ainult, erilisi säilitusalasid direktiivi 
92/43/EMÜ tähenduses, erilisi 
kaitsealasid direktiivi 79/409/EMÜ 
tähenduses ning kaitstud merealasid, 
nagu on kokku lepitud bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osapoolte 
konverentsi otsusega VII/5, ning lisaks 
mis tahes muudest rahvusvahelistest või 
piirkondlikest kokkulepetest, mille 
osapooleks ühendus on, tulenevaid 
kaitsemeetmeid.
Liikmesriigid tagavad, et need alad 
aitavad kaasa kaitstud merealade sidusa 
ja esindusliku võrgustiku loomisele 
hiljemalt aastaks 2012. Võrgustik sisaldab 
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piisava suurusega alasid, mida saab 
kaitsta täielikult kaevetööstusega seotud 
kasutuse eest, et kaitsta muu hulgas 
kudemis-, kasvu- ja toitumispaiku ning 
teha võimalikuks ökosüsteemide 
terviklikkuse, struktuuri ja 
funktsioneerimise alalhoid või 
taastumine.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 62)

Muudatusettepanek 24
Artikkel 14

Erandid Erandid
1. Liikmesriik võib tuvastada oma 
mereakvatooriumis konkreetsed alad, kus 
punktides a−d loetletud mis tahes 
põhjustel ei saa keskkonnaalaseid sihte 
selle liikmesriigi võetavate meetmetega 
saavutada või kui neid sihte ei saa punktis 
e osutatud põhjustel saavutada ettenähtud 
ajavahemiku jooksul:

1. Kui vastavalt artiklile 13 
meetmeprogrammi koostanud liikmesriik 
tuvastab juhtumi, mille puhul ükskõik 
millisel järgmistest põhjustest ei saa 
keskkonnaalaseid sihte ja head 
keskkonnaseisundit selle liikmesriigi 
võetavate meetmetega saavutada, 
identifitseerib ta selle juhtumi selgelt oma 
meetmeprogrammis ja esitab komisjonile 
oma seisukoha põhjendamiseks vajalikud 
selgitused:

a) keskkonnaalane siht ei puuduta seda 
liikmesriiki omaduse tõttu, mis pole selle 
liikmesriigi suhtes asjaomane;
b) vastavalt ühenduse õigusele ei kuulu 
kõnealuse meetme või kõnealuste 
meetmete võtmise õigus üksnes sellele 
liikmesriigile;
c) vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei 
kuulu kõnealuse meetme või kõnealuste 
meetmete võtmise õigus üksnes sellele 
liikmesriigile;

a) tegevus või tegevusetus, mille eest 
asjaomane liikmesriik ei ole vastutav;

d) tegevus või tegevusetus, mille eest 
asjaomane liikmesriik, kolmas riik, 
Euroopa Ühendus või mõni muu 
rahvusvaheline organisatsioon ei ole 
vastutav;

b) looduslikud põhjused; e) looduslikud põhjused;
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c) vääramatu jõud; e a) vääramatu jõud;

e b) kliimamuutused;
d) mereakvatooriumi omaduste muutused, 
mis tulenevad üldisest huvist tingitud 
meetmetest, mida peetakse keskkonnale 
osaks saavast negatiivsest mõjust 
tähtsamaks, sealhulgas igasugune 
piiriülene mõju;

e c) mereakvatooriumi füüsiliste omaduste 
muutused, mis tulenevad tungivast ja 
esmatähtsast üldisest huvist tingitud 
meetmetest.

e) looduslikud tingimused, mis ei 
võimalda asjaomase merekeskkonna 
seisundi parandamist nõutud tähtajaks.

Asjaomane liikmesriik näitab sellised alad 
selgelt ära oma meetmeprogrammis ja 
esitab komisjonile oma seisukoha 
põhjendamiseks vajalikud tõendid. 
Konkreetse ala tuvastamisel võtab 
liikmesriik arvesse tagajärgi teistele 
liikmesriikidele asjaomases 
merepiirkonnas või allpiirkonnas.
Asjaomane liikmesriik võtab siiski 
asjakohaseid ajutisi meetmeid, mille 
eesmärk on püüelda jätkuvalt 
keskkonnaalaste sihtide saavutamise 
suunas, vältida punktides b, c või d 
nimetatud põhjustel ohustatud 
mereakvatooriumi seisundi edasist 
halvenemist ja leevendada kahjulikku 
mõju asjaomases merepiirkonnas või 
allpiirkonnas või teiste liikmesriikide 
mereakvatooriumis.
2. Lõike 1 punktis d käsitletud olukorras 
tagavad liikmesriigid selle, et muutused ei 
välista püsivalt ega sea ohtu hea 
keskkonnaseisundi saavutamist 
asjaomases merepiirkonnas või 
allpiirkonnas või teiste liikmesriikide 
mereakvatooriumis.

2. Iga lõike 1 punktis b, c, d, e, e a või eb 
kirjeldatud põhjusele tuginev liikmesriik
lisab oma meetmeprogrammi 
asjakohaseid ajutisi meetmeid, mis 
vastavad ühenduse ja rahvusvahelisele 
õigusele, et vähendada Euroopa 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
saavutamise puudujääki asjaomases 
merepiirkonnas.

3. Lõike 1 kolmandas lõigus osutatud 
ajutised meetmed integreeritakse niipalju 
kui võimalik meetmeprogrammidesse.

3. Iga lõike 1 punktis e c kirjeldatud 
põhjusele tuginev liikmesriik tagab selle, 
et nihked või muutused ei välista püsivalt 
ega sea ohtu hea keskkonnaseisundi 
saavutamist asjaomases merepiirkonnas.
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3 a. Kui liikmesriik tugineb lõike 1 
punktis b kirjeldatud põhjusele ja 
komisjon nõustub selle paikapidavusega, 
võtab komisjon oma volituste piires kohe 
kõnealuse keskkonnaalase sihi 
saavutamiseks vajalikud meetmed.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 66)

Muudatusettepanek 25
Artikkel 16

Teavitamised ja komisjoni nõuanded Teavitamised ja komisjoni hinnangud
Artikli 13 lõike 6 alusel tehtud 
meetmeprogrammidest teavitamiste alusel 
annab komisjon igale liikmesriigile nõu, 
kas teatatud programmid moodustavad 
artikli 9 lõike 1 kohaselt piiritletud hea 
keskkonnaseisundi saavutamiseks vajaliku 
asjakohase raamistiku.

Artikli 13 lõike 6 alusel tehtud 
meetmeprogrammidest teavitamiste alusel 
annab komisjon igale liikmesriigile nõu, 
kas teatatud programmid moodustavad 
käesoleva direktiivi nõuete kohaselt
piiritletud hea keskkonnaseisundi 
saavutamiseks vajaliku asjakohase 
raamistiku.

Oma nõuande sõnastamisel arvestab 
komisjon terve ühenduse 
meetmeprogrammide sidusust ning võib 
paluda asjaomasel liikmesriigil esitada 
täiendavat olemasolevat ja vajalikku 
teavet.

Nimetatud hinnangute käigus arvestab 
komisjon terve ühenduse 
meetmeprogrammide sidusust ning võib 
paluda asjaomasel liikmesriigil esitada 
täiendavat vajalikku teavet.

Kuue kuu jooksul pärast 
meetmeprogrammi kohta teate saamist 
võib komisjon asjaomase programmi 
tervikuna või osaliselt tagasi lükata, kui 
tema hinnangul ei ole see kooskõlas 
käesoleva direktiiviga. Komisjon peab iga 
tagasilükkamise otsust põhjendama.

Selgitus

Käesoleva direktiivi rakendamise kvaliteedi ja vastavuse tagamiseks peab komisjon säilitama 
kontrollifunktsiooni piirkondlike merestrateegiate üle. 

Muudatusettepanek 26
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Artikli 20 lõike 1 esimene lõik 

1. Komisjon avaldab esimese 
hindamisaruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta kahe aasta jooksul 
pärast kõigi meetmeprogrammide saamist 
ja igal juhul hiljemalt 2021. aastaks.

1. Komisjon avaldab esimese 
hindamisaruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta kahe aasta jooksul 
pärast kõigi meetmeprogrammide saamist 
ja igal juhul hiljemalt 2017. aastaks.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 69)

Muudatusettepanek 27
Artikli 20 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjon avaldab hiljemalt ... 
aruande, tuues esile mis tahes käesoleva 
direktiivi võimalike paranduste ning 
liikmesriikide või ühenduse kehtivaid 
kohustusi ja algatusi ühenduse või 
rahvusvahelisel tasandil Euroopa 
mereakvatooriumi keskkonnakaitse 
suhtes.

Komisjon esitab nimetatud aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
___________
* neli aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 70)

Selgitus

Käesoleva parandusettepaneku eesmärk on tagada, et mis tahes vastuolu, mis tekib 
olemasolevat ühenduse poliitikat, nagu ühist kalanduspoliitikat või looduse säästmise 
poliitikat, parandades, identifitseeritakse ja sellega tegeldakse ning mis tahes täiendused 
rajanevad sellel teabel.

Muudatusettepanek 28
Artikli 20 lõige 2 a (uus)

2 a. ... esitab komisjon aruande ühenduse 
jaoks olulise Arktika akvatooriumi 
merekeskkonna seisundi kohta ning teeb 
vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku asjakohaste 
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meetmete kohta selle akvatooriumi 
kaitsmiseks sarnaselt Antarktikale, 
määrates selle kui "rahule ja teadusele 
pühendatud kaitseala”.

Liikmesriigid, kelle Euroopa 
mereakvatoorium hõlmab akvatooriumi 
Arktikas, teevad esialgse hindamise nende
vete suhtes kättesaadavaks Arktika 
nõukogule.
_____________
* 2 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 71)

Selgitus

Arktika on unikaalne ökosüsteem. Olemasolevaid ja tulevasi ekspluateerimisest tulenevaid 
riske tuleks nimetatud piirkonnas hoolikalt hinnata, võttes eriliselt arvesse kliimamuutustega 
kaasnevaid mõjusid, mis viivad selleni, et järjest suuremad osad piirkonna jääga kaetud 
osadest transformeeruvad mereks.

Muudatusettepanek 29
Artikkel 21

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
hiljemalt … ja esitab vajalikud
muutmisettepanekud, kui see on 
asjakohane.
____________

* 15 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

1. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
läbi hiljemalt …* ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kõik
muutmisettepanekud, mis on vajalikud:
______________
* 10 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. 
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a) hõlbustada hea keskkonnaseisundi 
saavutamist Euroopa mereakvatooriumis, 
kui seda ei ole 2017. aastaks saavutatud;

b) hõlbustada hea keskkonnaseisundi 
säilimist Euroopa mereakvatooriumis, kui 
see on 2017. aastaks saavutatud.

2. Komisjon arvestab muu hulgas esimest 
hindamisaruannet, mis on koostatud 
artikli 20 lõike 1 kohaselt.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 73)

Muudatusettepanek 30
Artikkel 21 a (uus)

Artikkel 21 a
Ühenduse rahastamine

1. Arvestades, et merestrateegia 
kehtestamine on loomupäraselt prioriteet, 
toetatakse käesoleva direktiivi 
rakendamist ühenduse 
rahastamisvahenditega alates 2007. 
aastast.
2. Euroopa Liit kaasfinantseerib 
liikmesriikide koostatud programme 
vastavalt olemasolevatele 
rahastamisvahenditele.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 74)

Muudatusettepanek 31
Artikkel 23 a (uus)

Artikkel 23 a
Väljaspool Euroopa mereakvatooriumi 

asuvad veed
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 
või vajaduse korral nõukogu üksi võtab 
ühenduse tasandil meetmeid väljaspool 
Euroopa mereakvatooriumi asuvate vete 
keskkonnaseisundi parandamiseks, kui 
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selline parandamine on ühenduse või 
liikmesriikide pädevusse kuuluvate 
tegevuste kontrollimise teel võimalik.
Need meetmed võetakse asutamislepingus 
kehtestatud menetluste kohaselt 
ettepanekute alusel, mille komisjon on 
esitanud …*.
_________________
* neli aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 78)

Muudatusettepanek 32
Artikli 24 lõike 1 esimene lõik 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt…*. Liikmesriigid 
teatavad nendest viivitamata komisjonile.
______________

* 3 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt…*. Liikmesriigid 
teatavad nendest viivitamata komisjonile.
______________

* 2 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 79)

Muudatusettepanek 33
I Lisa

Hea keskkonnaseisundi piiritlemisel 
arvessevõetavad üldised kvalitatiivsed 
tunnused (millele on osutatud artikli 3 
punktis 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3 ning 

artiklis 22 )

Artiklites 3 ja 9 kirjeldatud tingimused

1) Kõik teadaolevad mere toiduvõrkude 
elemendid eksisteerivad tavapärase 
arvukuse ja mitmekesisuse tasemel.

a) suundumusi puudutava teabe alusel on 
merepiirkonna bioloogiline mitmekesisus, 
sealhulgas nii ökosüsteemide, elupaikade 
kui ka liikide oma, säilinud (kui 
suundumused on püsivad) ja taastunud 
(kui täheldatud on langussuunda), 
kusjuures erilist tähelepanu pööratakse 
neile ökosüsteemidele, elupaikadele ja 
liikidele, mis on teatud ökoloogiliste 
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omaduste – haavatavuse, tundlikkuse, 
aeglase juurdekasvu, madala sigivuse, 
pika eluea, leviala äärel asumise, piiratud 
geenisiirde ja geneetiliselt eristunud 
alampopulatsioonide tõttu inimtegevuse 
ees kaitsetud;

2) Inimtegevuse tulemusel sissetoodud 
võõrliigid jäävad tasemele, millel ei ole 
negatiivset mõju ökosüsteemile.

b) kõigi mere elusressursside
populatsioon on taastatud kuni tasemeni 
ja säilitatakse tasemel, mis on võimeline 
tagama pikaajalise liikide rohkuse ja 
nende täieliku paljunemissuutlikkuse 
säilimise, osutades populatsiooni vanusele 
ja suurusele, mis viitab tervislikule 
eluskarjale;

3) Kaubanduslikel eesmärkidel 
kasutatavate kala ja karploomade 
populatsioonid on ohututes bioloogilistes 
piirides.

c) selliste liikide levikut ja rohkust, keda 
otseselt ei kasutata, ei tohi (olulisel 
määral) inimtegevusest mõjutada;

4) Inimtekkeline eutrofeerumine, eelkõige 
selle negatiivsed mõjud on minimeeritud.

d) kalapüügi negatiivne mõju 
merekeskkonnale, sealhulgas mõju 
merepõhjale, ning mittesihtliikide ja 
noorkalade kaaspüük on vähenenud;

5) Liikidele ja elupaikadele on omane 
levik, arvukus ja kvaliteet, mis on 
kooskõlas valitsevate füsiograafiliste, 
geograafiliste ja klimaatiliste 
tingimustega. Bioloogiline mitmekesisus 
on säilitatud.

e) toiduahela alumisel astmel asuvate 
väikeste kalade (“söödakala”) 
populatsioonide tase on püsiv, eriti kui 
võtta arvesse nende tähtsust neist 
sõltuvate röövkalade, sealhulgas 
kaubandusliku väärtusega kalade jaoks, 
ning ökosüsteemide ja nende 
ressursibaasi püsiva säilitamise jaoks;

6) Merepõhja terviklikkus on tasemel, mis 
kindlustab ökosüsteemide 
funktsioneerimise.

f) inimtegevusest tulenevate ökotoksiliste 
ainete (sealhulgas hormonaalset 
funktsioneerimist häirivad sünteetilised 
ühendid ja kemikaalid) kontsentratsioonid 
on nullilähedased ning ei kahjusta 
otseselt ega kaudselt keskkonda või 
inimtervist;

7) Merevee hüdrograafiliste tingimuste 
püsival muutusel ei ole negatiivset mõju 
mere ökosüsteemidele.

g) looduslikult esinevate ökotoksiliste 
ainete kontsentratsioonid on lähedal 
ökosüsteemi looduslikule tasemele;

8) Saasteainete kontsentratsioon on 
tasemel, mis ei põhjusta saastumisest 
tulenevaid mõjusid.

h) orgaaniliste reostusainete ja väetiste 
mõju rannalt pärinevatest või 
maapealsetest allikatest, akvakultuurist 
või kanalisatsioonitorustikest pärinevatest 
heitvetest ja muud väljavoolud on allpool 
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taset, mis võiks mõjutada keskkonda, 
inimtervist või mere ja rannikualade 
seaduslikke kasutusviise;

9) Saasteained kalades ja muudes 
inimtarbimiseks ettenähtud mereandides 
ei ületa ühenduse õigusaktides või muude 
asjakohaste standarditega kehtestatud 
tasemeid.

i) eutrofeerumine, mis on põhjustatud 
näiteks selliste ainete vettevoolamisest, 
nagu fosfor ja lämmastik, on 
minimeeritud tasemeni, kus see ei tekita 
kahjulikku mõju, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine, ökosüsteemi 
seisundi halvenemine, vetikate kahjulik 
õitsemine ja hapnikunappus põhjavetes;

10) Mereprahi omadused ja kogus ei 
kahjusta merekeskkonda.

j) merepõhja, selle aluspinna või seal 
elavate paiksete liikide uurimise või 
kasutamise mõju mere ja ranniku 
ökosüsteemidele, sealhulgas elupaikadele 
ja liikidele, on vähenenud ega avalda 
merepõhja ökosüsteemide ja nendega 
seotud ökosüsteemide struktuurilisele ja 
ökoloogilisele terviklikkusele negatiivset 
mõju;

11) Energia keskkonda juhtimine, 
sealhulgas veealune müra, ei kahjusta 
merekeskkonda.

k) jäätmete kogust mere- ja 
rannikukeskkonnas on vähendatud 
sellisele tasemele, et need ei kujuta endast 
mereliikidele ega -elupaikadele, 
inimtervisele ega rannakogukondade 
turvalisusele ja majandusele ohtu;

Käesoleva direktiivi artikli 9 lõike 1 
kohaselt igas merepiirkonnas või 
allpiirkonnas hea keskkonnaseisundi 
parameetrite kindlaksmääramisel 
kaaluvad liikmesriigid kõiki käesolevas 
lisas loetletud üldisi kvalitatiivseid 
tunnuseid, et määrata kindlaks need 
tunnused, mida tuleb kasutada kõnealuse 
piirkonna või allpiirkonna hea 
keskkonnaseisundi piiritlemisel. Kui 
liikmesriik leiab, et ühe või mitme sellise 
tunnuse kasutamine ei ole asjakohane, 
esitab ta komisjonile vastavad 
põhjendused käesoleva direktiivi artikli 9 
lõike 2 kohase teavitamise raames.

l) nafta alaline keskkonda heitmine 
platvormidelt ja torujuhtmetest ning 
puurimismuda kasutamine ei kujuta 
märkimisväärset ohtu merekeskkonnale 
ning meres paiknevatest nafta- ja 
küttegaasipaigaldistest juhuslikult 
vabanevaid aineid on vähendatud 
miinimumini;

m) igasugune tegevusest ja laevandusest 
tulenev keskkonda heitmine on 
reguleeritud ja kooskõlas rahvusvahelise 
õiguse, piirkondlike merekonventsioonide 
ja ühenduse õigusaktidega ning õnnetuste 
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oht on vähendatud miinimumini;
n) nafta alaline keskkonda heitmine 
platvormidelt ja torujuhtmetest ning 
kahjuliku puurimismuda kasutamine on 
lõpetatud ja nende ainete juhuslikku 
keskkonda sattumist on vähendatud 
miinimumini;
o) ohtlikud ekspluatatsiooni käigus 
toimuvad ja meretranspordist tulenevad 
heited on kõrvaldatud ja selliste õnnetuste 
risk, mille tagajärjeks võivad olla ohtlikud 
heited, on viidud miinimumini;
p) võõrliikide tahtlik sissetoomine mere-
ja rannikukeskkonda on keelatud, nende 
juhuslikku keskkonda laskmist on 
vähendatud miinimumini ning ballastvee 
kui võimaliku võõrliikide keskkonda 
sattumise allika kogust on vähendatud. 
Uute liikide (sealhulgas võõr- ja 
geneetiliselt muundatud liikide) 
kasutamine akvakultuuris on ilma 
eelneva keskkonnamõju hindamiseta 
keelatud;
q) inimese valmistatud konstruktsioonide 
mõju mere- ja rannikuliikidele ja -
elupaikadele on viidud miinimumini ning 
need ei avalda negatiivset mõju 
merepõhja ökosüsteemide ja nendega 
seotud ökosüsteemide struktuurilisele ja 
ökoloogilisele terviklikkusele ega mere- ja 
rannikuliikide ning -elupaikade võimele
kohandada oma leviala kooskõlas 
kliimamuutustega;
r) mürareostus, mis pärineb (näiteks) 
laevadelt ja veealustelt akustilistelt 
seadmetelt, on viidud miinimumini, et 
ennetada mis tahes kahjulikku mõju 
mereelustikule, inimtervisele või mere ja 
rannikualade seaduslikele 
kasutusviisidele;
s) igasugune vedeliku või gaasi 
süsteemne/tahtlik laskmine veekeskkonda 
on keelatud ja tahkete ainete juhtimine 
veekeskkonda on keelatud, kui selleks ei 
ole antud luba vastavalt rahvusvahelisele 
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õigusele ning kui ei ole läbi viidud 
eelnevat keskkonnamõju hindamist 
kooskõlas nõukogu 27. juuni 1985. aasta 
direktiiviga 85/337/EMÜ teatavate riiklike 
ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta ja asjassepuutuvate 
rahvusvaheliste konventsioonidega;
t) igasugune vedeliku või gaasi 
süsteemne/tahtlik merepõhja või selle 
aluspinnasesse laskmine ja tahkete ainete 
juhtimine merepõhja või selle 
aluspinnasesse on keelatud, kui selleks ei 
ole antud luba vastavalt rahvusvahelisele 
õigusele ning kui ei ole läbi viidud 
eelnevat keskkonnamõju hindamist 
kooskõlas direktiiviga 85/337/EMÜ ja 
asjassepuutuvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega;
u) igas piirkonnas on võimaliku kahjuliku 
inimtegevuse eest kaitstud merealade ja 
nendele aladele kuuluvate ökosüsteemide 
mitmekesisuse osakaal küllaldane, et 
tõhusalt panustada piirkondlikku ja 
globaalsesse kaitstud merealade 
võrgustikku.
_____________
* EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40. Direktiivi 
on viimati muudetud direktiiviga 
2003/35/EÜ.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 80, 81, 82, 91, 92)


