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Projekti üldinformatsioon

• Programm: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-
2014 programm "Integreeritud sise- ja mereveekogude 
majandamine".

• Kestvus: märts 2014 – aprill 2016.

• Projekti eelarve: 598 200 €.

• EMP toetus: 542 029 € (90,61%).

• Eesti Vabariigi kaasfinantseering: 56 171 € (9,39%).
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Projekti taust

• Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. juunil 2008. a vastu 
direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv; edaspidi MSRD).

• Direktiiv kehtestas raamistiku mille piires kehtestavad liikmesriigid 
vajalikke meetmeid, et säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 
2020 oma mereala hea keskkonnaseisund.
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Merestrateegia koosneb neljast 
tegevusest, mille ajakava on:

1) 15. juuli 2012:

i. mereala keskkonnaseisundi ja inimtegevusest tuleneva keskkonnamõju 
esialgne hindamine (sh sotsiaal-majanduslik analüüs), MSRD artikkel 8;

ii. mereala hea keskkonnaseisundi määratlemine, MSRD artikkel 9;

iii. keskkonnaalaste sihtide ja nendega seotud indikaatorite kogumi 
kehtestamine, MSRD artikkel 10.

2) 15. juuli 2014:

i. sihtide pidevaks hindamiseks ja korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud 
seireprogrammi kehtestamine ja rakendamine, MSRD artikkel 11.

3) aastaks 2015:

i. hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks mõeldud 
meetmekava väljatöötamine, MSRD artikkel 13.

4) aastaks 2016:

i. meetmekava käivitamine.
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Eesmärgid

1) merestrateegia raamdirektiivi nõuetele vastava mereseire 
programmi ettepaneku koostamine;

2) merestrateegia raamdirektiivi nõuetele vastava meetmekava 
ettepaneku koostamine;

3) veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise tehnilise-
ja majandusliku teostatavuse uuringu läbiviimine ning LNG 
kasutamise mõju hindamine keskkonnale. 
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Tegevused:

• Tegevus 1 – projekti juhtimine;

• Tegevus 2 – seireprogrammi koostamine;

• Tegevus 3 – meetmekava koostamine;

• Tegevus 4 - meetmekava kulutõhususe- ja sotsiaalmajandusliku 
analüüsi läbiviimine;

• Tegevus 5 – meetmekava keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine;

• Tegevus 6 – Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise 
keskkonnamõju- ja teostatavuse uuringu läbiviimine;

• Tegevus 7 – avalikustamine ja teavitamine.
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Partnerid

• Juhtpartner:

-) Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

• Projekti partnerid:

-) Keskkonnaagentuur

-) Keskkonnaamet

-) Norra mereuuringute instituut

-) Norra õhu-uuringute instituut
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Tulemused

• mereseire programm on koostatud (eelnõu koos seletuskirjaga);

• kulutõhususe- ja sotsiaalmajanduslik analüüs meetmekavale on 
tehtud;

• meetmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine on läbiviidud;

• meetmekava on huvigruppidele tutvustatud ja tehtud 
ettepanekud/märkused võimaluse korral sisse viidud (avalikkus on 
kaasatud);

• veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise tehniline ja 
majanduslik teostatavusuuring on läbiviidud;

• meetmekava on koostatud (eelnõu koos seletuskirjaga).
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Tänan tähelepanu eest!
Veebileht: http://www.klab.ee/merestrateegia/


