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W dniach 28-29 września 2011 r, w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie grupy HELCOM-VASAB
zajmującej się planowaniem przestrzennym obszarów morskich (maritime spatial planning - MSP), w tym
w szczególności Morza Bałtyckiego.
Kraje bałtyckie przekazały informacje o postępach w tym zakresie w ostatnim półroczu jak i planach na
przyszłość. Polska poinformowała m.in. o konferencji na temat MSP, która odbędzie się w Szczecinie w
listopadzie br., jak i o sesji „Specyﬁka planowania przestrzennego na obszarach morskich" podczas
konferencji „Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej" organizowanej przez GDOŚ we współpracy
z Ministerstwem Środowiska (Warszawa, 7-9 listopada 2011 r.)

Szczególnie interesujące okazały się informacje ze strony Komisji Europejskiej, która w tym roku przeprowadziła ocenę wpływu potencjalnych narzędzi mogących
wzmocnić planowanie przestrzenne wód morskich w UE. Komisja rozważa kilka opcji: od braku działań, przez wprowadzenie miękkich narzędzi, po wydanie zalecenia, a
nawet dyrektywy. Prawdopodobnie ostateczna decyzja będzie składała się z ich kombinacji i zostanie podana do wiadomości pod koniec Prezydencji Danii, czyli w
połowie 2012 r.
Szczególnie istotną z punktu widzenia ochrony przyrody była gorąca dyskusja na temat praktycznej realizacji „podejścia ekosystemowego" (ecosystem approach) w
kontekście MSP. Prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane i mają zakończyć się opracowaniem specjalnego dokumentu.
Dyskutowano również na następujące tematy:
transgraniczny projekt Plan Bothnia, którego celem jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części Zatoki Botnickiej,
opracowanie najlepszych praktyk i minimalnych wymogów dla MSP,
wizja dla Morza Bałtyckiego jako jeden z wyników projektu BaltSeaPlan,
międzynarodowe podstawy prawne dla MSP,
realizacja działań w ramach strategii BONUS ﬁnansującej projekty badawcze ukierunkowane na rozwój i ochronę regionu Morza Bałtyckiego,
plan działań grupy do 2013 r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 krajów nadbałtyckich (oprócz Litwy), Komisji Europejskiej oraz zaproszeni goście. Polskę reprezentował pracownik Urzędu
Morskiego w Gdyni - współprzewodniczący grupy HELCOM-VASAB MSP, pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (członek grupy HELCOM HABITAT) oraz
pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku. Kolejne spotkanie grupy planowane jest w Rydze, w lutym 2012 r.
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