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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9388/2007 – C6-0000/2007),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0505)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2007),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

(10) Tämän vuoksi jäsenvaltioiden, joilla 
on yhteinen merialue, olisi varmistettava, 
että jokaista aluetta ja osa-aluetta varten 
laaditaan yksi yhteinen meristrategia 
niiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä varten. 
Kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
Euroopan vesiään varten meristrategia, 
joka koskee erityisesti valtion omia vesiä 
mutta jossa otetaan samalla huomioon 
kyseessä olevan merialueen yleinen 
tilanne. Meristrategioiden on määrä johtaa 
ympäristön hyvän tilan saavuttamiseen 

  
1 Hyväksytyt tekstit 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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olisivat kohtuuttomat meriympäristöön 
kohdistuviin riskeihin nähden, edellyttäen 
että päätös olla toteuttamatta toimia on 
asianmukaisesti perusteltu.

tähtäävien toimenpideohjelmien 
toteuttamiseen.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9)

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen esittelijän tekemän tarkistuksen 14 kanssa, jossa painotetaan, 
että jäsenvaltioiden on huolehdittava, että jokaista aluetta ja osa-aluetta varten laaditaan yksi 
yhteinen meristrategia.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Komission olisi esitettävä
ensimmäinen arviointikertomus tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun se on 
vastaanottanut kaikki toimenpideohjelmat, 
ja joka tapauksessa viimeistään vuonna 
2021. Tämän jälkeen komission 
kertomukset olisi julkaistava joka kuudes 
vuosi.

(34) Olisi suotavaa, että komissio esittää
ensimmäisen arviointikertomuksen tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun se on 
vastaanottanut kaikki toimenpideohjelmat, 
ja joka tapauksessa viimeistään vuonna 
2017. Tämän jälkeen komission 
kertomukset olisi julkaistava joka kuudes 
vuosi.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 20)

Tarkistus 3
Johdanto-osan 37 kappale

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

(37) Yhteisen kalastuspolitiikan 
uudistuksessa olisi otettava huomioon 
kalastuksen ympäristövaikutukset ja tämän 
direktiivin tavoitteet.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 22)

Tarkistus 4
1 artikla

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet 
meriympäristön suojelulle ja 
säilyttämiselle sekä sen tilan 
huonontumisen ehkäisemiselle ja 

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet,
joiden avulla jäsenvaltioiden on 
saavutettava meriympäristön hyvä tila 
viimeistään vuonna 2017, ja niiden on 
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mahdollisuuksien mukaan kyseisen 
ympäristön ennallistamiselle alueilla, 
joilla se on kärsinyt.

toteutettava toimia, joilla

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

a) varmistetaan meriympäristön suojelu ja 
säilyminen tai annetaan sen elpyä tai 
mikäli mahdollista elvytetään meren 
biologisen monimuotoisuuden ja merten 
ekosysteemien rakenteita, toimintaa ja 
prosesseja;
b) 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;
c) säilytetään merten tarjoamien 
palvelujen ja hyödykkeiden käyttö samoin 
kuin muu meriympäristössä harjoitettu 
toiminta kestävällä tasolla, niin ettei 
vaaranneta tulevien sukupolvien 
toimintaa eikä merten ekosysteemien 
kykyä reagoida luonnon ja ihmisen 
aiheuttamiin muutoksiin.

2. Meristrategioissa ihmisen toiminnan 
hallintaan sovelletaan ekosysteemiin 
perustuvaa lähestymistapaa 
mahdollistaen samalla merellisten 
luonnonvarojen ja luontopalvelujen 
kestävä käyttö.
3. Tällä direktiivillä edistetään 
meriympäristöön vaikuttavien eri 
politiikkojen, sopimusten ja 
lainsäädännöllisten toimenpiteiden 
keskinäistä johdonmukaisuutta ja 
pyritään varmistamaan 
ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
näihin politiikkoihin, sopimuksiin ja 
lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 85)
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Tarkistus 5
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. 'Euroopan merivesillä':

– kaikkia Euroopan vesiä 
merenpuoleisella alueella perusviivasta, 
josta aluevesien leveys mitataan, aina 
jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen 
ulkorajaan saakka, mukaan luettuna 
kaikkien kyseisten vesien pohja ja sen 
sisusta; ja
– kaikkia vuoroveden vaikutuksen alaisia 
vesiä, jotka joko sijaitsevat jäsenvaltioissa 
tai rajoittuvat jäsenvaltioihin, joista 
mitataan aluevesien laajuus (vedet, jotka 
ovat perusviivan maan puolella, toisin 
sanoen rannikon suuntaan), sekä näiden 
vesien väliaikaisesti tai jatkuvasti 
peittämää maa-aluetta tai merenpohjaa;

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27)

Tarkistus 6
3 artiklan 4 alakohta

4. 'ympäristön tilalla' tarkoitetaan 4. 'ympäristön tilalla' tarkoitetaan 
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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;

ympäristön yleistä tilaa kyseisillä
merivesillä ottaen huomioon seuraavat 
seikat:

a) meriympäristön muodostavat rakenteet, 
toiminnat ja prosessit;
b) rakenneosat, olosuhteet ja tekijät, jotka 
voivat olla akustisia, biologisia, 
kemiallisia, ilmastollisia, maantieteellisiä, 
geologisia, fyysisiä tai fysiografisia ja 
joilla on keskinäisiä vaikutuksia ja jotka 
määräävät a alakohdassa tarkoitetun 
meriympäristön olosuhteet, tuottavuuden, 
laadun ja tilan.
Rakenneosat, olosuhteet ja tekijät, joihin 
viitataan b alakohdassa, sisältävät 
ihmisen toiminnan vaikutukset 
riippumatta siitä, harjoitetaanko 
toimintaa Euroopan merivesillä vai niiden 
ulkopuolella;

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27)

Tarkistus 7
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 seuraavissa tapauksissa:

a) merien ekosysteemien rakenne, 
toiminta ja prosessit yhdessä niihin 
liittyvien fysikaalis-maantieteellisten ja 
ilmastollisten tekijöiden kanssa 

a) meriympäristön muodostavien 
ekosysteemien rakenteiden, toimintojen ja 
prosessien turvin nämä ekosysteemit 
voivat toimia täysin itsenäisesti ja 
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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;

luonnollisesti. Merten ekosysteemit 
säilyttävät luonnollisen 
selviytymiskykynsä suhteessa laajempiin 
ympäristönmuutoksiin;

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) kaikkea ihmisen toimintaa kyseisellä 
alalla ja alan ulkopuolella hallitaan siten, 
että toiminnan kollektiiviset paineet 
merten ekosysteemeihin ovat sovitettavissa 
ympäristön hyvään tilaan. Ihmisen 
toiminta meriympäristössä ei ylitä 
kestävän käytön tasoa 
arviointitarkoituksiin soveltuvassa 
maantieteellisessä laajuudessa mitattuna. 
Säilytetään tulevien sukupolvien 
mahdollisuudet käyttää meriympäristöä ja 
toimia siinä;
b a) merten biologista monimuotoisuutta 
ja ekosysteemejä suojellaan, niiden 
heikkenemistä vältetään, elpyminen on 
mahdollista ja niiden rakenteet, toiminta 
ja prosessit palaavat mahdollisuuksien 
mukaan ennalleen;
b b) vähennetään jatkuvasti 
meriympäristön pilaantumista ja 
energiaa, myös melua, jotta voidaan 
varmistaa, että merten biologiseen 
monimuotoisuuteen, merten 
ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja 
merten oikeutettuun käyttöön vaikutetaan 
mahdollisimman vähän ja että niitä ei 
vaaranneta; ja
b c) kaikki liitteessä I luetellut edellytykset 
täytetään;

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;
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(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27)

Tarkistus 8
3 artiklan 9 a alakohta (uusi)

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

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27)

Tarkistus 9
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jokaisen merialueen osalta 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
saavutettava meriympäristön hyvä tila 
Euroopan merivesillä tällä alueella 
viimeistään vuonna 2017 laatimalla ja 
toteuttamalla aluetta koskeva 
meristrategia tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
asianmukaiset hallintoyksiköt Euroopan 
merivesilleen kunkin merialueen tai osa-
alueen osalta. Hallintoyksiköt ottavat 
tarvittaessa huomioon nykyiset hallinto-, 
valvonta- ja viiteyksiköt, ja niiden 
yhteystiedot on mainittava 
meristrategiassa.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikki määritellyt 
hallintoyksiköt 24 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetussa määräajassa.
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(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 31)

Tarkistus 10
5 artiklan 1 kohta

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.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32)

Tarkistus 11
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, joilla on yhteinen 
merialue, on varmistettava, että jokaista 
aluetta ja osa-aluetta varten laaditaan 
yksi yhteinen meristrategia sellaisten 
vesien osalta, jotka kuuluvat niiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kyseisellä alueella. Kunkin jäsenvaltion 
on laadittava kunkin merialueen osalta 
meristrategia sille kuuluvia merivesiä 
varten seuraavan toimintasuunnitelman 
mukaisesti:

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 33)

Tarkistus 12
5 artiklan 2 kohdan a alakohdan i–iv alakohta

i) alustavan arvioinnin laatiminen …* 
mennessä kyseisten vesien ympäristön 
senhetkisestä tilasta sekä ihmisen 
toiminnan vaikutuksesta kyseisiin vesiin 
8 artiklan mukaisesti;

i) alustavan arvioinnin laatiminen …* 
mennessä kyseisten vesien ympäristön 
senhetkisestä tilasta sekä ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta kyseisiin vesiin 8 artiklan 
mukaisesti;

ii) kyseisten vesien ympäristön hyvän tilan 
määrittäminen …* mennessä 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

ii) kyseisten vesien ympäristön hyvän tilan 
määrittäminen …* mennessä 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

iii) ympäristötavoitteiden ja niihin iii) ympäristötavoitteiden ja niihin 
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liittyvien indikaattoreiden asettaminen 
…** mennessä 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

liittyvien indikaattoreiden asettaminen 
…** mennessä 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

iv) seurantaohjelman laatiminen ja 
täytäntöönpano …*** mennessä, jollei 
asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
toisin säädetä, tavoitteiden jatkuvan 
arvioinnin ja säännöllisen 
ajantasaistamisen varmistamiseksi 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

iv) seurantaohjelman laatiminen ja 
täytäntöönpano …** mennessä, jollei asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä toisin 
säädetä, tavoitteiden jatkuvan arvioinnin ja 
säännöllisen ajantasaistamisen 
varmistamiseksi 11 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

_______________
* Virallinen lehti: 4 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: 5 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

*** Virallinen lehti: 6 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

_______________
* Virallinen lehti: 2 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: 3 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34)

Tarkistus 13
5 artiklan 2 kohdan b alakohdan i–ii alakohta

i) toimenpideohjelman laatiminen vuoteen 
2016 mennessä ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi
13 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti,

i) toimenpideohjelman laatiminen vuoteen 
2012 mennessä ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi 13 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti,

ii) edellä i alakohdassa tarkoitetun 
ohjelman toteuttamisen aloittaminen 
vuoteen 2018 mennessä 13 artiklan 
7 kohdan mukaisesti.

ii) edellä i alakohdassa tarkoitetun 
ohjelman toteuttamisen aloittaminen 
vuoteen 2014 mennessä 13 artiklan 
7 kohdan mukaisesti.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 35)

Tarkistus 14
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaisia mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että 2 kohdassa 
tarkoitettuja 8, 9, 10, 11 ja 13 artiklaan 
perustuvia toimia kehitetään ja pannaan 
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täytäntöön 6 artiklan mukaisesti siten, 
että jokaista aluetta koskee yksi yhteinen 
meristrategia ja yhteinen raportointi 
näissä artikloissa tarkoitettujen tekijöiden 
suhteen.
Jäsenvaltion tai toimivaltaisen 
viranomaisen on jokaisen merialueen 
osalta toimitettava kertomus kolmen 
kuukauden määräajassa komissiolle ja 
jäsenvaltioille, joita asia koskee.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 37)

Tarkistus 15
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Meriluonnonsuojelualueet

1. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
strategioissaan 
ympäristönsuojelutoimenpiteitä alueille ja 
osa-alueille ja näitä kutsutaan 
"meriluonnonsuojelualueiksi".
Jäsenvaltioiden on toteutettava merialue-
ja osa-aluekohtaisissa strategioissaan 
tarvittaessa myös toimenpiteitä suljettujen 
luonnonsuojelualueiden perustamiseksi 
kaikkein haavoittuvimpien 
meriekosysteemien ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi ja 
säilyttämiseksi.
2. Toimenpideohjelman laativan 
jäsenvaltion on sisällytettävä ohjelman 
toimenpiteisiin alueellisten 
suojelutoimenpiteiden käyttö, mukaan 
lukien mutta ei pelkästään 
luontotyyppidirektiivissä tarkoitetut 
erityisten suojelutoimien alueet, 
lintudirektiivissä tarkoitetut
erityissuojelualueet ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolten kokouksen 
päätöksellä VII/5 sovitut suojellut 
merialueet, sekä muista kansainvälisistä 
tai alueellisista sopimuksista, joissa 
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yhteisö on osapuolena, johtuvat 
velvoitteet.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näistä alueista muodostetaan viimeistään 
vuoteen 2012 mennessä suojeltujen 
merialueiden yhdenmukainen ja edustava 
verkosto, johon sisältyy 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.
4. Jäsenvaltioiden on laadittava yksi tai 
useampia rekistereitä, jotka koskevat 
meriluonnonsuojelualueita ja jotka on 
saatava valmiiksi viimeistään ...*.
5. Yleisöllä on oltava mahdollisuus 
tutustua rekisterin tai rekisterien 
sisältämiin tietoihin.
6. Kutakin merialuetta ja osa-aluetta 
koskevaa meriluonnonsuojelualueiden 
rekisteriä tai rekistereitä on tarkistettava, 
ja ne on saatettava ajan tasalle.
______________
* Kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 39)

Tarkistus 16
6 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tämän direktiivin soveltamista varten 
jäsenvaltioiden on pyrittävä kullakin 
merialueella tai osa-alueella kaikin tavoin, 
käyttämällä asiaankuuluvia kansainvälisiä 
foorumeja, mukaan lukien meriä koskevien 
alueellisten yleissopimusten mekanismit ja 
rakenteet, koordinoimaan toimensa 
sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluu vesiä samalla merialueella tai osa-
alueella.

2. Meristrategian laatimista ja 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
pyrittävä kullakin merialueella tai osa-
alueella kaikin tavoin, käyttämällä 
asiaankuuluvia kansainvälisiä foorumeja, 
mukaan lukien meriä koskevien 
alueellisten yleissopimusten mekanismit ja 
rakenteet, koordinoimaan toimensa

a) sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
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joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluu merivyöhykkeitä kyseisellä 
merialueella;
b) sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
joiden lipun alla purjehtivia aluksia 
liikennöi kyseisellä merialueella; ja
c) sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
jotka ovat sisämaavaltioita, mutta joiden 
maa-alueella on piste- ja 
hajakuormituslähteitä, joiden saasteita 
kulkeutuu kyseiselle merialueelle jokien 
tai ilmakehän välityksellä.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 42)

Perustelu

Sisämaavaltioiden ja jäsenvaltioiden vesillä liikennöivien valtioiden toimilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia kyseisten vesien tilaan maalta tulevan ja alusten aiheuttaman 
pilaantumisen vuoksi. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä olemassa olevia institutionaalisia yhteistyörakenteita keskinäisen 
koordinoinnin aikaansaamiseksi.

Tarkistus 17
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jokaisen merialueen osalta 
jäsenvaltioiden, jotka valmistelevat 
1 kohdassa tarkoitettua arviointia, on 
varmistettava seuraavat seikat 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetun koordinoinnin 
avulla:
a) kaikkien samaan merialueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden 
arviointimenetelmät ovat yhdenmukaisia;
b) otetaan huomioon rajatylittävät 
vaikutukset ja ominaisuudet; ja
c) otetaan huomioon samaan 
merialueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 
kannat.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51)
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Tarkistus 18
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
alustavan arvioinnin perusteella 
jäsenvaltioiden on kunkin asianomaisen 
merialueen tai osa-alueen osalta 
määritettävä merivesiä koskevat 
ympäristön hyvän tilan ominaispiirteet 
liitteessä I lueteltujen yleisten laadullisten 
kuvaajien sekä tämän artiklan 3 kohdassa 
säädettyjen vertailuperusteiden ja 
menetelmästandardien perusteella.

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
alustavan arvioinnin perusteella 
jäsenvaltioiden on kunkin asianomaisen 
merialueen tai osa-alueen osalta 
määritettävä merivesiä koskevat 
ympäristön hyvän tilan ominaispiirteet 
liitteissä I ja III lueteltujen yleisten 
laadullisten kuvaajien ja ominaisuuksien, 
paineiden ja vaikutusten perusteella.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 53)

Tarkistus 19
9 artiklan 3 kohta

3. Ympäristön hyvän tilan 
määrittämisessä käytettävät 
vertailuperusteet ja menetelmästandardit, 
joilla on tarkoitus muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, vahvistetaan liitteiden 
I ja III perusteella 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen … 
mennessä, jotta turvataan 
yhdenmukaisuus ja jotta merialueita tai 
osa-alueita voidaan vertailla keskenään 
sen suhteen, missä määrin ympäristön 
hyvää tilaa ollaan saavuttamassa. Ennen 
tällaisten vertailuperusteiden ja 
standardien ehdottamista komissio kuulee 
kaikkia tahoja, joita asia koskee, myös 
meriä koskevien alueellisten 
yleissopimusten mukaisia tahoja.

Poistetaan.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54)

Tarkistus 20
10 artiklan 1 kohta

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 1. Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
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tehdyn alustavan arvioinnin perusteella 
jäsenvaltioiden on asetettava kutakin 
merialuetta tai osa-aluetta varten kattavat 
ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät 
indikaattorit niille kuuluvien merivesien 
osalta ottaen huomioon liitteessä IV 
lueteltujen ominaisuuksien ohjeellisen 
luettelon, jotta kehitystä kohti 
meriympäristön hyvän tilan saavuttamista 
voidaan ohjata.

tehdyn alustavan arvioinnin perusteella 
jäsenvaltioiden on yhdessä asetettava 
kutakin kyseistä merialuetta varten kattavat 
ympäristötavoitteet, joiden avulla on 
tarkoitus saavuttaa ympäristön hyvä tila 
viimeistään vuonna 2017, ja niihin 
liittyvät indikaattorit niille kuuluvien 
merivesien osalta ottaen huomioon 
liitteessä IV lueteltujen ominaisuuksien 
luettelon, joka ei ole täydellinen.

Näitä tavoitteita ja indikaattoreita 
laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että samoja vesiä koskevia 
kansallisella, yhteisön tai kansainvälisellä 
tasolla asetettuja asiaa koskevia voimassa 
olevia ympäristötavoitteita sovelletaan 
edelleen, ja varmistettava, että nämä 
tavoitteet ovat keskenään yhteensopivia.

Näitä ympäristötavoitteita ja 
indikaattoreita laatiessaan jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon, että samoja vesiä 
koskevia kansallisella, yhteisön tai 
kansainvälisellä tasolla asetettuja asiaa 
koskevia voimassa olevia 
ympäristötavoitteita sovelletaan edelleen, 
ja varmistettava, että otetaan huomioon 
myös merkittävät rajatylittävät vaikutukset 
ja tekijät.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55)

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottaman 
tarkistuksen kanssa, joka koskee yhden yhteisen meristrategian laatimista kutakin merialuetta 
ja osa-aluetta varten. Sillä halutaan varmistaa, että kutakin merialuetta ja osa-aluetta varten 
asetetaan vain yhdet ympäristötavoitteet ja indikaattorit. Meriympäristössä on 
maaympäristöäkin tärkeämpää ottaa huomioon rajatylittävät vaikutukset ja ominaisuudet.

Tarkistus 21
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
jokaiselle merialueelle tai -osa-alueelle 
seurantaohjelma 1 kohdan mukaisesti, ja 
niiden yhteensovittamiseksi 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin sen varmistamiseksi, että:
a) eri jäsenvaltioiden seurantamenetelmät 
ovat yhtenäisiä ja perustuvat selkeästi 
määritellyille yhteisille tavoitteille;

b) että seurannassa otetaan huomioon 
merkittävät rajatylittävät vaikutukset ja 
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tekijät.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 57)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan ohjelmien puitteissa suoritetun valvonnan 
yhteensovittamista ja yhtenäisyyttä. Tavoitteena on varmistaa, että rajatylittävällä tasolla 
merkittävät vaikutukset ja tyypilliset piirteet otetaan huomioon valvontavaiheessa.

Tarkistus 22
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.

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 arvioi kunkin 
jäsenvaltion osalta, muodostavatko 
ilmoitetut tekijät tämän direktiivin 
vaatimusten mukaiset asianmukaiset 
puitteet.

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

Arviota laatiessaan komissio selvittää
puitteiden yhdenmukaisuuden eri 
merialueilla tai osa-alueilla sekä eri 
puolilla yhteisöä ja voi arviotaan varten 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
toimittamaan tarvittavia lisätietoja.

Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut 11 artiklan 
mukaisesti perustettuja seurantaohjelmia 
koskevan ilmoituksen, hylätä minkä 
tahansa jäsenvaltion puitteet tai minkä 
tahansa niiden osan sillä perusteella, että 
ne eivät ole tämän direktiivin mukaisia. 
Komission on perusteltava 
hylkäyspäätökset.

Perustelu

Komission on säilytettävä alueellisia meristrategioita koskeva valvontatehtävänsä, jotta 
taataan, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön korkeatasoisesti ja johdonmukaisesti.
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Tarkistus 23
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden toimenpideohjelmiin 
on sisällytettävä alueellisia 
suojelutoimenpiteitä. Toimenpiteisiin on 
sisällytettävä vähintään, mutta ei 
pelkästään direktiivissä 92/43/ETY 
tarkoitettujen erityisten suojelutoimien 
alueiden käyttö, direktiivissä 79/409/ETY 
tarkoitettujen erityissuojelualueiden 
käyttö ja biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen osapuolten 
kokouksen päätöksellä VII/5 sovitut 
suojellut merialueet sekä muista 
kansainvälisistä tai alueellisista 
sopimuksista, joissa yhteisö on 
osapuolena, johtuvat velvoitteet.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näistä alueista muodostetaan viimeistään 
vuoteen 2012 mennessä suojeltujen 
merialueiden yhdenmukainen ja edustava 
verkosto. 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.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 62)

Tarkistus 24
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 
mukaisesti, havaitsee tapauksen, jossa
jostakin jäljempänä luetelluista syistä
ympäristötavoitteita ja ympäristön hyvää 
tilaa ei voida saavuttaa kyseisen
jäsenvaltion toimin, sen on ilmoitettava 
tapaus selvästi toimenpideohjelmassaan ja 
toimitettava komissiolle kantansa tueksi 
tarvittavat perustelut:
a) ympäristötavoitteet eivät ole 
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asianmukaisia tämän jäsenvaltion 
suhteen johtuen ominaisuuksista, joiden 
takia asia ei koske tätä jäsenvaltiota;
b) yhteisön lainsäädännön nojalla 
kyseiseen toimenpiteeseen tai kyseisiin 
toimenpiteisiin ryhtyminen ei kuulu 
yksinomaan tälle jäsenvaltiolle;
c) kansainvälisen lainsäädännön nojalla 
kyseiseen toimenpiteeseen tai kyseisiin 
toimenpiteisiin ryhtyminen ei kuulu 
yksinomaan tälle jäsenvaltiolle;

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

d) toimi tai toimien puute, joista 
asianomainen jäsenvaltio, Euroopan 
yhteisö tai muu kansainvälinen järjestö ei 
ole vastuussa;

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

c) ylivoimaisen esteen aiheuttamat 
olosuhteet;

e a) ylivoimaisen esteen aiheuttamat 
olosuhteet;

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

e c) merivesien fyysisten ominaisuuksien 
muutokset sellaisten toimien seurauksena, 
joiden ensisijaisena perusteena on yleinen 
etu.

e) luonnonolot, jotka eivät mahdollista 
kyseisten merivesien tilan paranemista 
ajoissa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava edellä 
tarkoitetut alueet selkeästi 
toimenpideohjelmassaan ja toimitettava 
komissiolle perustelut kantansa tueksi. 
Erityisalueita yksilöidessään 
jäsenvaltioiden on otettava huomion 
vaikutukset, joita aiheutuu asianomaisen 
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 
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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 jäsenvaltion, joka vetoaa
1 kohdan b, c, d, e, e a tai e b alakohdassa 
tarkoitettuihin perusteluihin, on 
sisällytettävä toimenpideohjelmaansa 
tilapäisiä toimenpiteitä, jotka ovat 
yhteensopivia yhteisön lainsäädännön ja 
kansainvälisen lainsäädännön kanssa, 
jotta voitaisiin minimoida vaikutuksia, jos 
ympäristön hyvää tilaa ei voida saavuttaa 
Euroopan merivesillä kyseisellä 
merialueella.

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

3. Jokaisen jäsenvaltion, joka vetoaa 
1 kohdan e c alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteluihin, on varmistettava, että 
muutokset eivät pysyvästi estä tai 
vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista kyseisellä merialueella.

3 a. Kun jäsenvaltio vetoaa 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteluihin ja komissio hyväksyy 
perustelun, komission on välittömästi 
ryhdyttävä kaikkiin sen käytössä oleviin 
tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, 
että kyseinen ympäristötavoite 
toteutetaan.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 66)

Tarkistus 25
16 artikla

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 tämän direktiivin 
vaatimusten mukaiset asianmukaiset 
puitteet ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi.

Lausuntoaan laatiessaan komissio arvioi
toimenpideohjelmien yhdenmukaisuuden 

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

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

Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut 
toimintaohjelmaa koskevan ilmoituksen, 
hylätä minkä tahansa jäsenvaltion 
ohjelman tai sen osan sillä perusteella, 
että se ei ole tämän direktiivin mukainen.
Komission on perusteltava 
hylkäyspäätökset.

Perustelu

Komission on säilytettävä alueellisia meristrategioita koskeva valvontatehtävänsä, jotta 
taataan, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön korkeatasoisesti ja johdonmukaisesti.

Tarkistus 26
20 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 
toimenpideohjelmat, ja joka tapauksessa 
vuoteen 2021 mennessä.

1. Komissio julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 
toimenpideohjelmat, ja joka tapauksessa 
vuoteen 2017 mennessä.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 69)

Tarkistus 27
20 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komissio julkaisee ... * mennessä
kertomuksen, jossa tuodaan esiin 
ristiriidat ja täydentävyydet, joita on 
tämän direktiivin mahdollisten 
parannusten ja jäsenvaltioiden tai 
yhteisön olemassa olevien velvoitteiden, 
sitoumusten ja aloitteiden välillä yhteisön 
tasolla tai kansainvälisellä tasolla, kun on 
kyse ympäristönsuojelusta Euroopan 
merivesillä.
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Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
___________
* Neljän vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 70)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että mahdolliset ristiriidat yhteisön politiikkojen, kuten 
yhteisen kalastuspolitiikan ja luonnonsuojelupolitiikan, parantamisen välillä tunnistetaan ja 
että täydentävyyttä lisätään.

Tarkistus 28
20 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio antaa ... * selvityksen 
meriympäristön tilasta yhteisölle tärkeillä 
arktisilla vesillä ja tarvittaessa ehdottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaisia toimia näiden alueiden 
suojelemiseksi, Pohjoisnapa-alueen 
julistamiseksi suojelluksi alueeksi 
Antarktis-alueen tapaan ja sen 
nimeämiseksi rauhalle ja tieteelle 
omistetuksi luonnonsuojelualueeksi.
Jäsenvaltioiden, joiden Euroopan 
merivesiin kuuluu arktisen alueen vesiä, 
on asetettava kyseisten vesien alustavan 
arvioinnin tulokset Arktisen neuvoston 
saataville.
_____________
* Kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 71)

Perustelu

Pohjoisnapa on ainutlaatuinen ekosysteemi. Alueen nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
aiheutuvat riskit on tutkittava huolellisesti, etenkin ilmastonmuutoksen vaikutusten pohjalta, 
sillä se muuttaa yhä suuremman osan alueen ahtojäästä merivedeksi.
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Tarkistus 29
21 artikla

Komissio tarkistaa tämän direktiivin …* 
mennessä ja tekee tarvittaessa ehdotukset 
tarvittaviksi muutoksiksi.

1. Komissio tarkistaa tämän direktiivin …* 
mennessä ja tekee tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotukset 
tarvittavista muutoksista, joiden 
tavoitteena on:
a) edistää ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista Euroopan merivesillä, jos 
tilaa ei ole saavutettu vuoteen 2017 
mennessä;

b) edistää ympäristön hyvän tilan 
säilyttämistä Euroopan merivesillä, jos 
tila on saavutettu vuoteen 2017 mennessä.

2. Komissio ottaa erityisesti huomioon 
ensimmäisen arviointiraportin, joka on 
laadittu 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

____________

* Virallinen lehti: 15 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

______________
* Virallinen lehti: 10 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 73)

Tarkistus 30
21 a artikla (uusi)

21 a artikla
Yhteisön rahoitus

1. Kun otetaan huomioon, että 
meristrategian laatiminen on luonnostaan 
painopistealue, tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa tuetaan yhteisön 
rahoitusvälineillä vuodesta 2007 alkaen.
2. Euroopan unioni osallistuu 
jäsenvaltioiden laatimien ohjelmien 
rahoittamiseen olemassa olevien 
rahoitusvälineiden mukaisesti.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 74)
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Tarkistus 31
23 a artikla (uusi)

23 a artikla
Euroopan merivesien ulkopuolella 

sijaitsevat vedet
Euroopan parlamentin ja neuvoston tai 
tarvittaessa neuvoston on hyväksyttävä 
yhteisön toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan parantaa Euroopan merivesien 
ulkopuolella sijaitsevien vesien tilaa 
silloin, kun parantaminen on mahdollista 
yhteisön tai jäsenvaltioiden toimivaltaan 
kuuluvien toimien valvonnan avulla.
Nämä toimenpiteet hyväksytään 
komission esittämien ehdotusten 
perusteella ... * perustamissopimuksessa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
_________________
* Neljän vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 78)

Tarkistus 32
24 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …* mennessä. Niiden on 
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …* mennessä. Niiden on 
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset
kirjallisina komissiolle.

______________

* Virallinen lehti: 3 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

______________

* Virallinen lehti: 2 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 79)
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Tarkistus 33
Liite I

Yleiset laadulliset kuvaajat, jotka on 
huomioitava ympäristön hyvää tilaa 
määritettäessä (3 artiklan 5 kohta, 

9 artiklan 1 ja 3 kohta ja 22 artikla)

3 ja 9 artiklassa tarkoitetut edellytykset

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 heikkenevä 
suuntaus on pantu merkille), myös 
ekosysteemien, luontotyyppien ja lajien 
osalta, kun kiinnitetään erityistä 
huomiota ihmisen toiminnan johdosta 
haavoittuvimpiin osiin tiettyjen 
ympäristöön liittyvien ominaisuuksien 
perusteella: heikkous, herkkyys, hidas 
kasvu, 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) kaikki meren elollisten luonnonvarojen 
kannat ovat elpyneet tasolle ja säilyvät 
tasolla, joka takaa lajien runsauden 
pitkällä aikavälillä ja niiden 
lisääntymiskapasiteetin 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 
merenpohjaan sekä muiden kuin 
kohdelajien ja kalanpoikasten 
satunnaiseen pyyntiin, ovat vähentyneet;

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

e) pienten "rehukalalajien" kannat, 
ravintoketjun alimmalla tasolla, ovat 
kestäviä, erityisesti kun otetaan huomioon 
niiden merkitys niistä riippuvaisille 
petokaloille, mukaan lukien kalat, joilla 
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Biologinen monimuotoisuus on säilytetty. on kaupallista arvoa, sekä ekosysteemien 
ja niiden resurssien kestävälle 
säilymiselle;

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

f) ihmisen toiminnasta peräisin olevien 
ympäristölle haitallisten aineiden 
pitoisuudet, hormonitoimintaan 
vaikuttavat synteettiset aineet ja 
kemialliset tuotteet 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) luonnosta peräisin olevien ympäristölle 
haitallisten aineiden pitoisuudet ovat 
lähellä ekosysteemin luonnollista tasoa;

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

h) rannikolta tai sisämaasta, vesiviljelystä 
tai viemäreiden ja muiden valumien 
päästöistä peräisin olevien orgaanisten 
yhdisteiden ja lannoitteiden vaikutukset 
ovat tasolla, joka ei 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 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 
hyväksikäytöstä aiheutuvat vaikutukset 
merten ja rannikoiden ekosysteemeihin, 
mukaan lukien luontotyypit ja lajit, on 
vähennetty minimiin eivätkä ne ole 
kielteisiä suhteessa pohjaekosysteemien ja 
niihin liittyvien ekosysteemien 
rakenteelliseen ja ympäristölliseen 
eheyteen;

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

k) jätteiden määrää meri- ja 
rannikkoympäristöissä on vähennetty 
sellaiselle tasolle, että voidaan varmistaa, 
että ne eivät uhkaa merten lajeja ja 
luontotyyppejä, ihmisten terveyttä sekä 
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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) säännellyt toiminnalliset päästöt 
porauslautoilta ja putkistoista sekä 
porauslietteen käyttö eivät ole enää 
merkittävä riski meriympäristölle, ja 
avomerellä sijaitsevista öljyn- ja 
kaasuntuotantolaitoksista peräisin olevien 
aineiden satunnaiset päästöt on saatu 
minimoitua;

m) kaikkia toiminnallisia ja 
meriliikenteestä peräisin olevia päästöjä 
säännellään kansainvälisellä 
lainsäädännöllä, meriympäristön suojelua 
koskevilla alueellisilla yleissopimuksilla 
tai EU:n lainsäädännöllä ja niiden osalta 
noudatetaan annettuja säännöksiä, ja 
onnettomuuksien riski on saatu 
minimoitua;
n) säännölliset öljypäästöt 
öljynporauslautoilta ja öljyputkista sekä 
porauksesta aiheutuvan vahingollisen 
lietteen käyttö on lopetettu ja näiden 
aineiden satunnaiset päästöt on saatu 
minimoitua;
o) eri toiminnoista aiheutuvat haitalliset 
päästöt ja meriliikenteestä peräisin olevat 
päästöt on poistettu ja haitallisia päästöjä 
mahdollisesti aiheuttavien 
onnettomuuksien riski on vähennetty 
minimiin;
p) eksoottisten lajien tarkoituksellinen 
levittäminen meri- ja 
rannikkoympäristöön on kielletty, niiden 
satunnaista leviämistä on rajoitettu 
minimiin ja painolastivedet on poistettu 
mahdollisena leviämisen lähteenä. Uusien 
lajien käyttö (mukaan lukien eksoottiset ja 
geneettisesti muunnetut lajit) 
vesiviljelyssä on kielletty ilman ennalta 
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tehtyä vaikutusten arviointia;
q) ihmisten harjoittamasta 
rakennustoiminnasta aiheutuvat 
vaikutukset merten ja rannikoiden 
lajeihin ja luontotyyppeihin on vähennetty 
minimiin, eivätkä ne ole kielteisiä 
merenpohjan ja muiden ekosysteemien 
rakenteellisen ja ekologisen eheyden 
kannalta, eikä merten ja rannikoiden 
lajien ja luontotyyppien kykyyn sopeuttaa 
levinneisyysalueensa ilmastonmuutokseen 
vaikuteta kielteisesti;
r) muun muassa meriliikenteestä ja 
vedenalaisista äänilaitteista peräisin oleva 
melusaaste on vähennetty minimiin 
tavoitteena välttää meren elämälle, 
ihmisten terveydelle ja merten ja 
rannikoiden oikeutetulle käytölle 
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia;
s) kaiken nesteen tai kaasun 
järjestelmällinen/tarkoituksellinen 
päästäminen vesialueelle on kielletty ja 
kiinteiden aineiden päästäminen 
vesialueelle on kielletty, paitsi jos siihen 
on saatu lupa kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti ja jos on tehty 
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;
t) kaiken nesteen tai kaasun 
järjestelmällinen/tarkoituksellinen 
päästäminen merenpohjaan/merenpohjan 
sisustaan on kielletty ja kiinteiden 
aineiden päästäminen 
merenpohjaan/merenpohjan sisustaan on 
kielletty, paitsi jos siihen on saatu lupa 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja jos 
on tehty ympäristövaikutusten arviointi 
direktiivin 85/337/ETY ja asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti;
u) kaikilla alueilla ihmisen mahdollisesti 
haitalliselta toiminnalta suojeltujen 
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merialueiden osuus sekä näiden alueiden 
ekosysteemien monimuotoisuus ovat 
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.

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 80, 81, 82, 91, 92)
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