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SISSEJUHATUSSISSEJUHATUS

•• ÜÜRO ja IMO RO ja IMO �� ���� ��

•• EL poliitika, direktiivid, sh MSRD EL poliitika, direktiivid, sh MSRD DirDir..

•• HELCOMi HELCOMi LLäääänemere Tegevuskavanemere Tegevuskava



MKMK kaitse kaitse üüldiseltldiselt

•• MKMK seisunditseisundit (bioloogilist mitmekesisust)(bioloogilist mitmekesisust)

mmõõjutavad jutavad antropogeensed antropogeensed faktoridfaktorid

–– Punkt ja hajusreostusedPunkt ja hajusreostused

–– Ohtlikud ainesedOhtlikud ainesed

–– Merelised tegevusedMerelised tegevused



Merenduse Sinine RaamatMerenduse Sinine Raamat

• 3.2. Vahendid integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks
– Ühtse juhtimisraamistiku rakendamiseks merendusküsimustes 

on vaja horisontaalseid planeerimisvahendeid, mis toimiksid 
kõigis merega seotud tegevusvaldkondades ja toetaksid ühist 
poliitikakujundamist. Eriti olulised on järgmised valdkonnad ja 
vahendid: mereseire, mis aitab tagada merealade ohutu ja 
turvalise kasutuse, mereala ruumiline planeerimine, mis on
olulise tähtsusega planeerimisvahend säästva poliitika 
kujundamisel, ning täieliku ja kergesti kättesaadava teabe ja 
andmete allikas.



Sinine RaamatSinine Raamat

• 3.2.2. Mereala ruumiline planeerimine ja 
rannikualade integreeritud haldamine
– Olemasolevad planeerimisraamistikud on enamasti 

keskendunud maismaa arendamisele ja ei võta tihti arvesse 
seda, kuidas rannikualade areng võib mõjutada merd ja 
vastupidi. Me peame asuma lahendama probleeme, mis 
tulenevad omavahel  konkureerivatest ja järjest arvukamatest 
mere kasutusaladest, nagu näiteks meretransport, kalapüük, 
vesiviljelus, vaba aja veetmine, energiatootmine avamerel ja 
merepõhja kasutamise muud vormid.



Preservation Zone Preservation Zone –– ‘‘no gono go’’

Marine NatMarine Nat’’l Parkl Park -- nono--taketake

Scientific ResearchScientific Research

Buffer ZoneBuffer Zone –– pelagic trolling onlypelagic trolling only

ConservConserv’’nn Park Park –– limited fishinglimited fishing

Habitat ProtectionHabitat Protection –– no trawlingno trawling

General Use General Use –– all reasonable all reasonable 
usesuses



Merestrateegia Raamidirektiiv Merestrateegia Raamidirektiiv 

2008/56/E2008/56/EÜÜ

17. juuni 200817. juuni 2008,

• Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsete õiguste ja 
jurisdiktsiooni alla kuuluv mereakvatoorium hõlmab 
Vahemere, Läänemere, Musta mere ja Atlandi ookeani
kirdeosa akvatooriumi, kaasa arvatud Assoori 
saarestikku, Madeirat ja Kanaari saari ümbritsevad 
merealad.



MSRD 2008/56/EMSRD 2008/56/EÜÜ

•• MerekeskkondMerekeskkond on väärtuslik pärand, mis vajab kaitset,
säilitamist ja võimaluse korral taastamist 
lõppeesmärgiga hoida alal bioloogilist mitmekesisust 
ning kindlustada ökoloogiliselt mitmekesised ja 
dünaamilised ookeanid ja mered, mis on puhtad, 
terved ja produktiivsed. Sellest lähtuvalt peaks 
käesolev direktiiv edendama muu hulgas 
keskkonnaaspektide lisamist kõikidesse asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse ning moodustama Euroopa 
Liidu tulevase merepoliitika keskkonnaalase 
tugisamba.



MSRDMSRD
•• MERESTRATEEGIADMERESTRATEEGIAD

–– PPäädevad asutused devad asutused -- asutus või asutused, kelle pädevusse kuulub 

direktiivi rakendamine seoses nende mereakvatooriumiga

–– Hindamine Hindamine -- Võttes arvesse kättesaadavaid olemasolevaid andmeid, 

teevad liikmesriigid igas merepiirkonnas või allpiirkonnas oma 
mereakvatooriumi esialgse hindamise

–– Hea keskkonnaseisundi piiritlemine Hea keskkonnaseisundi piiritlemine -- hea keskkonnaseisundi hea keskkonnaseisundi 

parameetrite kogumi, parameetrite kogumi, 

–– Keskkonnaalaste sihtide kehtestamine Keskkonnaalaste sihtide kehtestamine 

–– SeireprogrammidSeireprogrammid

MERESTRATEEGIAD: MEETMEPROGRAMMIDMERESTRATEEGIAD: MEETMEPROGRAMMID
– Liikmesriigid teevad iga asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna 

puhul kindlaks meetmed, mida tuleb võtta nende mereakvatooriumis 
hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks



EL MRSD/HELCOMi LEL MRSD/HELCOMi Läääänemere Tegevuskavanemere Tegevuskava

•• Neljal Neljal ppõõhihisambalsambal::

–– Eutrofeerumise ohjamineEutrofeerumise ohjamine

•• ((punkt ja hajusreostuse kontrollpunkt ja hajusreostuse kontroll)) ��

–– Ohtlike aineste kasutamise piiramine jaOhtlike aineste kasutamise piiramine ja//vvõõi i 

llõõpetaminepetamine//peataminepeatamine

–– Bioloogilise mitmekesisuse tagamineBioloogilise mitmekesisuse tagamine, , hoidminehoidmine, , 

planeerimineplaneerimine

–– Merelised tegevusedMerelised tegevused (MT)(MT) ��



Bioloogiline mitmekesisusBioloogiline mitmekesisus
• Ökoloogilised eesmärgid

• merepõhja puutumatuse taastamine ja säilitamine 
sellisel tasemel, mis tagab ökosüsteemide toimimise;

• elupaikadele, kaasa arvatud nendega seotud liikidele 
omane, valdavatele füsiograafilistele, geograafilistele 
ja ilmastikuoludele vastav levik, rohkus ja kvaliteet; 
ning

• veekvaliteet, mis võimaldab säilitada või taastada 
ökosüsteemi puutumatuse, struktuuri ja toimimise.



Kaitsestaatuse Kaitsestaatuse üüldised eesmldised eesmäärgidrgid
– looduslikud mere- ja rannikumaastikud,

• Merealade ruumiline planeerimine

– jõudsalt arenevad ja tasakaalus taime- ja 
loomakooslused

• Mereelupaikade/biotoopide täieliku klassif.süst 
ajakohastamine

– elujõulised liikide populatsioonid
• Kaubanduslike kalavarude pikaajaliste majandamise 

meetmed, kavad



KOKKUVKOKKUVÕÕTTEKS TTEKS 

• ÜRO, IMO
– reguleerib merekeskkonnakaitset

• EL, SININE RAAMAT, MSRD
– mereklastri areng, merealade ruumiline (kasutuse) 

planeerimine

• HELCOM BSAP 
– jätkusuutliku merekeskkonna säilitamine



TTÄÄNAN TNAN TÄÄHELEPANU EESTHELEPANU EEST!!


