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MSRD rakendamise etapid
Kuueaastane
kordustükkel,
erinevate
strateegia
elementide
kaasajastamine

Seisundi hindamine,
eesmärgid, sihid &
indikaatorid
2012
(+ 6 aastat)

2018 – 2021

MSRD põhilised
elemendid:
• LR mereala esialgne seisundi
hindamine: 15 Juuli 2012
• HKS määratlemine: 15 Juuli
2012
• Keskkonnasihtide kehtestamine
ja nende indikaatorite
määramine: 15 Juui 2012

Merestrateegia
rakendamine

Seireprogramm

2016

2014

Meetmetekava
2015

• Seireprogrammi kehtestamine
regulaarseks seisundi
hindamiseks ja sihtide
kaasajastamiseks: 15 Juul 2014
• Meetmeprogrammi arendamine
säilitamaks või saavutamaks HKS
2015

Hea Keskkonnaseisundi saavutamine(HKS/GES)
Hea Keskkonnaseisund on “merevee selline seisund, mis tagab ökoloogiliselt
mitmekesise ja dünaamilise merekeskkonna, mis on puhas, terve ja produktiivne”
(MSFD, art. 3(5)).
Lisaks tähendab HKS järgmist:
 Merest tulenevate resursside kasutamine toimub
ökosüsteemi teenuste säilimse ka tulevastele põlvedele.

jätkusuutlikult

tagades

 Ökosüsteemid on täielikult funktsioonaalsed ja on võimelised hakkama saama
inimtegevuse survega;
 Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on peatatud ja bioloogiline mitmekesisus
on kaitstud;

 Inimtegevus, mis põhjustab ainete ja energia lisandumist merekeskkonda ei
põhjusta reostust.

11 kvalitatiivsed HKS tunnust
Hea Keskkonnaseisundi tunnused
1. Bioloogiline mitmekesisus on säilinud
2. Võõrliigid ei tekita pöördumatuid kõrvalekaldeid ökosüsteemis
3. Töönduslike kalade populatsioonid on heas (tervislikus) seisundis
4. Toiduahela elemendid tagavad pikaaegse ohtruse ja reproduktsiooni
5. Eutrofeerumine on minimiseeritud
6. Merepõhja terviklikkus tagab ökosüsteemi toimimise
7. Hüdrograafiliste tingimuste püsimuutused ei põhjusta pöördumatuid muutusi ökosüsteemis
8. Ohtlike ainete kontsentratsioonid ei põhjusta negatiivseid tagajärgi
9. Ohtlikute ainete kontsentratsioonid mereandides on madalamad ohutustasemetest
10. Mereprügi ei tekita kahju mereorganismidele ja ökosüsteemile
11. Energia lisandumine (k.a. Müra) ei põhjusta negatiivseid muutusi ökosüsteemis

Iga tunnuse jaoks on välja pakutud kriteeriumid hindamaks HKS saavutamise
edenemist ning nendega seotud indikaatorid

MSRD ja teised EL direktiivid

HKS ja KS aruanne

Sisaldab:
 HKS indikaatorite analüüsi kogu Eesti mereala kohta
tunnuste kaupa (kokku 132 indikaatorit).
 Indikaatorite dokumentatsiooni (113 indikaatorit)
 Ettepanekuid puuduvate indikaatorite ja
andmekogumise vajaduse kohta (arendamist vajavad
31 + 19 täiesti puudu)
 KS kogum (ekspertide poolt koostatud ettepanek
HKS kriteeriumite tasemel)

HKS määratlemine
D1 – Bioloogiline mitmekesisus
Hinnati 39 indikaatorit (7 kriteeriumit)
HKS saavutatud– 20
HKS saavutamata– 3
Indikaator olemas, hinnata ei saa – 8
Indikaatorit ei ole - 8

GES
nonGES
ei tea
indikaator puudub

Keskkonnasihtide määratlemine
 KS määratlemisel lähtutakse KOMISJONI OTSUSE
dokumendi HKS kriteeriumitest
 KS määratakse kvalitatiivsel tasemel
 KS seadmisel kasutatakse maksimaalselt juba teiste
instrumentide või direktiivide poolt määratletud
sihte/eesmärke
 KS indikaatoriteks on HKS määratlemisel kasutatud
indikaatorid (võimalus kvantitatiivselt jälgida KS
saavutamist/mittesaavutamist)

MSRD
Lisa IV

Tunnus Kriteerium

D1

Liikide levik

D1

Populatsiooni suurus

D1

Populatsiooni seisund

D1

Elupaiga levik

D1

Elupaiga ulatus

D1

Elupaiga seisund

D1

Ökosüsteemi struktuur

Teised direktiivid ja
õigusaktid millega
sihid kas täielikult või
Keskkonnasiht
osaliselt kattuvad
Kõikide võtmeliikide levik vastab nende
EL Loodusdirektiiv
looduslikule levilale
(osaliselt), EL
Linnudirektiiv
(osaliselt), HELCOMi
Läänemere
tegevuskava
Võtmeliikide asurkondade arvukus on
EL Loodusdirektiiv
tasemel, mis tagab populatsioonide
(osaliselt), EL
pikaajalise säilimise
Linnudirektiiv
(osaliselt), HELCOMi
Läänemere
tegevuskava
Võtmeliikide asurkondade
EL Loodusdirektiiv
demökoloogilised ja autökoloogilised
(osaliselt, osas mis on
parameetrid on tasemetel, mis tagavad
seotud Direktiivi lisades
nende populatsioonide pikaajalise säilimise mainitud liikide soodsa
looduskaitselise
seisundi tagamist), EL
Linnudirektiiv
(osaliselt), HELCOMi
Läänemere
tegevuskava
Tähtsamate elupaikade levik ei vähene
EL Loodusdirektiiv
määral, mis ohustaks elupaiga
(osaliselt – Lisa I
jätkusuutlikkust
väärtuslike elupaikade
osas)
Tähtsamate elupaikade ulatus ei vähene
EL Loodusdirektiiv
määral, mis ohustaks elupaiga
(osaliselt – Lisa I
jätkusuutlikkust
väärtuslike elupaikade
osas)
Tähtsamate elupaikade seisund tagab
EL Loodusdirektiiv
mitmekesiste looduslike koosluste
(osaliselt – Lisa I
olemasolu
väärtuslike elupaikade
osas)
Ökosüsteemi struktuur on häirimata ja
HELCOMi Läänemere
tagab ökosüsteemi teenuste
tegevuskava
jätkusuutlikkuse

Tunnus

Kriteerium

D2

Võõrliikide, eelkõige
invasiivsete liikide
arvukus ja seisundi
kirjeldamine

D2

Invasiivsete võõrliikide Võõrliigid ei kujuta endast olulist ohtu
keskkonnamõju
kohalikele liikidele, kooslustele ja
ökosüsteemide pikaajalisele säilimisele

D3

Kalapüügist tuleneva
surve tase

kalapüügist tulenev surve tähtsamatele
kalapopulatsioonidele ei ohusta nende
populatsioonide pikaajalist säilimist

D3

Varude
reproduktiivvõime

Tähtsamate kala-asurkondade
reproduktiivvõime on tagatud

D3

Populatsiooni
vanuseline ja
suuruseline koosseis

Töönduslike kalapopulatsioonide
vanuseline ja suuruseline koosseis tagab
populatsioonide asurkondade pikaajalise
säilimise

D4

Peamiste liikide või
troofiliste rühmade
tootlikkus (tootmine
ühe biomassiühiku
kohta)

Koosluste võtmeliikide produktiivsus
tagab troofiliste ahelate pikaajalise
stabiilsuse

D4

Toiduvõrgustiku
Toiduvõrgustiku tipmiste võtmeliikide
tipmiste valitud liikide osakaal on vastavuses ökosüsteemi
osakaal
kandevõimega

D4

Peamiste troofiliste
rühmade/liikide
arvukus/levik

Keskkonnasiht
Uusi võõrliike läbi primaarse invasiooni ei
lisandu.

Peamiste troofiliste rühmade
proportsioonide muutused ei ohusta
toiduvõrgustiku terviklikkust

Teised direktiivid ja
õigusaktid millega sihid kas
täielikult või osaliselt
kattuvad
HELCOMi Läänemere
tegevuskava (osaliselt),
väljatöötatav Euroopa
võõrliikide strateegia,
COUNCIL REGULATION
(EC) No 708/2007
of 11 June 2007
concerning use of alien and
locally absent species in
aquaculture
väljatöötatav Euroopa
võõrliikide strateegia,
COUNCIL REGULATION
(EC) No 708/2007
of 11 June 2007
concerning use of alien and
locally absent species in
aquaculture

Teised direktiivid ja
õigusaktid millega sihid
kas täielikult või osaliselt
kattuvad

Tunnus Kriteerium

Keskkonnasiht
Toitainetesisalduse suurenemine veesambas ei
põhjusta otsest ega kaudset negatiivset mõju
ökosüsteemile ja eluküllusele

D5

Toitainete tasemed

HELCOMi Läänemere
tegevuskava, VPRD

D5

Toitainetega
rikastumise otsene
mõju

Fütoplanktoni ja niitjate makrovetikate
suurenenud biomass ei halvenda veekvaliteeti,
merevee läbipaistvust ega põhjusta kaudset
negatiivset mõju ökosüsteemile ja eluküllusele

HELCOMi Läänemere
tegevuskava, VPRD

D5

Toitainetega
rikastumise kaudne
mõju

Toitainete kogused merevees ei põhjusta
märkimisväärseid kõrvalekaldeid liikide
loomulikust levikumustrist ega negatiivseid
muutusi põhjalähedase kihi hapnikurežiimis

HELCOMi Läänemere
tegevuskava, VPRD

D6

Füüsiline kahju, võttes Inimtegevusest põhjustatud merepõhja häirimine
arvesse substraadi
ei põhjusta olulisi muutusi merepõhja elupaikade
omadusi
kvaliteedis.

Ei ole

D6

Merepõhja koosluste
seisund

Inimtegevusest põhjustatud merepõhja häirimine
ei põhjusta olulisi muutusi merepõhja kooslustes

Ei ole

D7

Püsivate muutuste
ruumilised omadused

Hüdrograafilise režiimi püsivate muutuste
VPRD
ruumiline ulatus ei põhjusta veekvaliteedi näitajate
halvenemist suurematel merealadel

D7

Hüdrograafilise režiimi Hüdrograafilise režiimi püsivate muutuste mõju ei
püsivate muutuste
põhjusta märkimisväärseid negatiivseid muutusi
mõju
elupaikade levikus ja funktsioonides

VPRD

Tunnus
D8

D8

D9

Kriteerium
Saasteainete
kontsentratsioon

Saasteainete mõju

Keskkonnasiht
Saasteainete
kontsentratsioonid ei ületa
ettemääratud
piirkontsentratsioone

Teised direktiivid ja õigusaktid millega sihid
kas täielikult või osaliselt kattuvad
Anon., 2008. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv 16. detsember 2008, mis käsitleb
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika
valdkonnas ning millega muudetakse
Nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ,
84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja
tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning
muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ
(2008/105/EÜ).

Anon., 2012. Euroopa Komisjon 31.1.2012.
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv, millega muudetakse direktiive
2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika
valdkonna prioriteetsete ainetega {SEC(2011)
1546 final} {SEC(2011) 1547
final}(2011/0429/COD).
Saasteainete
Anon., 2008. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
kontsentratsioonid merevees direktiiv 16. detsember 2008, mis käsitleb
ja elustikus ei avalda
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika
negatiivset mõju ega põhjusta valdkonnas ning millega muudetakse
viimastes füsioloogilisi
Nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ,
kõrvalekaldeid
84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja
tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning
muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ
(2008/105/EÜ).

Anon., 2012. Euroopa Komisjon 31.1.2012.
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv, millega muudetakse direktiive
2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika
valdkonna prioriteetsete ainetega {SEC(2011)
1546 final} {SEC(2011) 1547
final}(2011/0429/COD).
Saasteainete tase, arv Saasteainete
Anon., 2006. Euroopa Komisjoni määrus 19.
ja sagedus
kontsentratsioonid kalades ja detsember 2006, millega sätestatakse
mereandides ei ületa
teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes
toiduohutuse seisukohast
(2006/1881/EÜ)
etteantud
piirkontsentratsioone.
Anon., 2011. Euroopa Komisjoni määrus 2.
detsember 2011, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide,
dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui
dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega
toiduainetes (2011/1259/EL)

Tunnus

Kriteerium

D10

Mere- ja
rannikukeskkonna
prügi omadused
Prügi mõju
mereelustikule

D10

D11

D11

Keskkonnasiht
Mereprügi kogused minimaalsed.

Teised direktiivid ja
õigusaktid millega sihid
kas täielikult või
osaliselt kattuvad
Ei ole

Mereprügist põhjustatud kõrvalekalded
Ei ole
mereelustiku seisundis ja elupaiga kvaliteedis
on ebaolulised
Valjud, madala ja keskmise sagedusega
Ei ole
impulsshelid ei põhjusta märkimisväärseid
negatiivseid kõrvalekaldeid mereelustiku
elupaiga kvaliteedis

Valjude, madala ja
keskmise
sagedusega
impulsshelide
jaotus ajas ja ruumis
Pidev madala
Pidev madala sagedusega heli ei põhjusta
Ei ole
sagedusega heli
märkimisväärseid negatiivseid kõrvalekaldeid
mereelustiku elupaiga kvaliteedis

Tänan tähelepanu eest!

