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Arvoisa puhemies 

Komissio kiittää eduskuntaa sen esittämästä perustellusta lausunnosta, joka koskee ehdotusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista (COM(2013) 133 final). 

Komissio panee merkille eduskunnan huolenaiheet, jotka koskevat ehdotuksen 
yhteensopivuutta toissijaisuusperiaatteen kanssa. Komissio katsoo, että ehdotuksen tavoitteet 
toimien virtaviivaistaminen merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön 
ja hoidon alalla kaikissa jäsenvaltioissa sekä täytäntöönpanon johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys kaikkialla EU:ssa - voidaan saavuttaa parhaiten unionin tasolla. 

Ehdotettu direktiivi toisi lisäarvoa, sillä sen myötä jäsenvaltiot voisivat määrittää 
vähimmäismäärän yhteneväisyyksiä rajatylittävän yhteistyön mahdollistamiseksi ja osallistua 
ajallaan asiaan liittyvän lainsäädännön, kuten uusiutuvia energialähteitä koskevan 
direktiivin, yhteisen kalastuspolitiikan, Euroopan laajuisen liikenneverkon ja 
meristrategiapuitedirektiivin, täytäntöönpanoon. 

Meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemit, kalastusalueet, suojellut merialueet sekä mereen 
asennetut infrastruktuurit, kuten kaapelit, putket, laivaväylät, öljy- ja kaasulaitokset ja 
tuulivoimalaitteet, sekä luonnonmullistuksiin ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ylittävät 
kansalliset rajat. Meri- ja rannikkoalueiden toimintojen vaikutukset ovat rajatyliitäviä ja 
usein koko EU:n laajuisia, ja niihin liittyvät kansalliset suunnitteluprosessit eroavat 
toisistaan huomattavasti. Tämän vuoksi merta koskevia suunnitteluprosesseja ja 
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevat puitteet on tarpeen vahvistaa 
unionin tasolla. Näitä prosesseja koskeva rajatylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää sekä 
taloudellisen kehityksen että resurssien hyvän hallinnan kannalta, mutta se on tällä hetkellä 
harvinaista ja epäjärjestelmällistä tai sitä ei ole lainkaan. 

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioille jätettäisiin huomattavasti harkinnanvaraa sen 
suhteen, miten näihin tavoitteisiin pyritään. Siinä säädetään ainoastaan menettelyllisistä 
velvoitteista, eikä se vaikuttaisi merten aluesuunnittelun eikä rannikkoalueiden käytön ja 
hoidon strategioiden sisältöön. 

On erityisen tärkeää huomata, että direktiiviehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia hallinnollisia rakenteita ja säännöksiä 
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mahdollisimman tehokkaasti, sekä sisäisesti että muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön yhteydessä. Siinä ei sinällään edellytetä uusien hallinnollisten prosessien tai 
rakenteiden käyttöönottoa varsinkaan niissä jäsenvaltioissa, joissa jo toteutetaan merten 
aluesuunnittelua ja/tai rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon prosesseja. 
Esimerkkinä voidaan mainita, että direktiiviehdotuksessa esitetyt merten aluesuunnittelua ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon prosesseja koskevat vaatimukset perustuvat 
niiden maiden nykyisiin käytäntöihin, joissa tällaisia prosesseja toteutetaan tällä hetkellä. 

Komissio korostaa, että kansainvälisen tason yhteistyö mahdollistaa sen, että merten 
aluesuunnittelulla ja rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla varmistetaan 
kolmansien maiden osallistuminen tiettyä merialuetta koskevaan toimintaan. 
Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus valita tällaisen kolmansien 
maiden kanssa tehtävän yhteistyön muoto ja menetelmät, kunhan ne pyrkivät kaikin keinoin 
koordinoimaan suunnitelmansa ja strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa. 

Komissio toivoo, että nämä selvennykset poistavat eduskunnan esiin tuomat huolenaiheet, ja 
odottaa innokkaasti poliittisen vuoropuhelun jatkumista tulevaisuudessa. 

Kunnioittavasti 
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