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LÜHISELGITUS 

Laevajäätmete merre heitmine on merekeskkonnale väga ohtlik, see mõjutab inimtervist ning 

sellel on kulukad majanduslikud tagajärjed. Olgugi et suurem osa mereprügist pärineb 

maismaalt, on suur osa sellest pärit ka merega seotud allikatest, mis tekitavad ELis keskmiselt 

hinnanguliselt 32 % ja teatavates ELi merepiirkondades kuni 50 % mereprügist. Laevade 

tekitatud mereprügi probleemi lahendamiseks esitas komisjon ettepaneku sadama 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste direktiivi läbivaatamiseks.  

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid kõik sadamad kohaldama põhimõtet, mille kohaselt 

prügi eest mingisugust eritasu ei nõuta, et laevadel ei oleks majanduslikku ajendit prügi merre 

heita. Arvamuse koostaja tunneb heameelt, et komisjon on teinud ettepaneku nii suure 

muudatuse kohta. Prügi merre heitmine ei tohiks laevade jaoks majanduslikult kasulik olla.  

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ka selle üle, et kulude eest tasumise süsteeme hakatakse 

kohaldama ka kalalaevade suhtes. Kalapüügivahendite jaoks ettepanekus aga spetsiaalseid 

meetmeid ei ole. Samas läheb suur osa võrkudest kaduma (33 %), mille tagajärjel tekib 

varipüük, mis mõjutab kalavarusid ja põhjustab kahju mereelustikule. Samuti tekitab see suurt 

majanduslikku kahju, kuna kaotatud võrgud kahjustavad tihti teisi laevu. Arvamuse koostaja 

leiab, et selle probleemi lahendamiseks on tähtsad kohustuslikud laiendatud tootjavastutuse 

süsteemid. Liikmesriigid peaksid kasutama eristavat tasude süsteemi, et edendada hõlpsasti 

ringlussevõetavate püügivahendite väljatöötamist, ning rakendama uute püügivahendite müügil 

tagatisraha süsteemi, et soodustada olelusringi lõppu jõudnud seadmete üleandmist. 

Peale selle on arvamuse koostaja seisukohal, et kui laev on kaotanud kalapüügivahendeid, 

peaks kehtima nõue esitada lipuriigi pädevale ametiasutusele selle kohta kogu teave. Teave 

tuleks olukorra jälgimiseks, probleemide tuvastamiseks ja vahendite tagasitoomise 

soodustamiseks koguda süstemaatiliselt kesksesse andmebaasi (SafeSeaNet). See aitaks kaasa 

ka vanade kalapüügivahendite merre heitmise keelu jõustamisele. Nende andmete alusel 

koostab komisjoni korrapäraseid aruandeid, mille abil saab kaotatud kalapüügivahendid 

kindlaks teha, et aidata ellu viia väljatoomisprogramme ning teisi meetmeid. 

Kalalaevade võrkudesse jääb väga tihti ka jäätmeid. Arvamuse koostaja leiab, et jäätmete 

sadamasse toimetamist ei tohiks takistada majanduslikud tegurid. Komisjon soovib soodustada 

passiivselt püütud jäätmete üleandmist sellega, et on lisanud selle 100 % suuruse kaudse tasu 

süsteemi. Arvamuse koostaja kiidab lisamise heaks, kuid nendib, et see võib kalalaevade üldisi 

tasusid suurendada. Seepärast on arvamuse koostaja lisanud nõude, et sadama 

vastuvõtuseadmetes ja -rajatistes passiivselt püütud jäätmete vastuvõtmise ning nende edasise 

käitlemise kulud kaetaks muudetud sadama vastuvõtuseadmete ja -rajatiste direktiivist 

tulenevatest alternatiivsetest sissetulekuallikatest, näiteks laiendatud tootjavastutuse süsteemid 

või toetused. 

Komisjon on kasutusele võtnud keskkonnahoidlike laevade mõiste, mis tähendab, et pardal oma 

jäätmeid vähendavate laevade suhtes võib kohaldada vähendatud tasu. Arvamuse koostaja 

leiab, et miinimumnõudeid tuleb selgitada ja kooskõlastada. Arvamuse koostaja soovitab võtta 

rea meetmeid, mis on kooskõlas ringmajanduse põhimõtete ja MARPOLi konventsiooni prügi 

käsitlevate suunistega ning mis on esitatud uues lisas. Nimetatud meetmed ulatuvad jäätmete 

sorteerimisest ja kogumisest nende tekkekohtades kuni väljaõppe ja ühekordselt kasutatava 

materjali vältimiseni.  
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Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku tagada, et prügi ja õhusaastega seotud jäätmete 

merre heitmist käsitletaks ELi õigusaktides kuriteona, kui seda tehakse tahtlikult, 

ettevaatamatuse või ränga hooletuse tõttu, kohustades seeläbi liikmesriike kehtestama 

asjakohased karistused. Kehtivad erandid peaksid vastama rahvusvahelises laevade 

põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonis (MARPOL) kehtestatud eranditele. 

Peale selle ei käsitleta praeguses komisjoni ettepanekus sadama vastuvõtuseadmete ja -

rajatiste direktiivi läbivaatamise kohta nafta tootmiseks ja ladustamiseks kasutatavaid 

avamere kinnitatud ega ujuvplatvorme. 2015. aastal oli Euroopa Liidus 232 umbkaudu 100–

200 töötajaga avamere platvormi. Analüütikute järelduste kohaselt kuuluvad need platvormid 

merel suurte jäätmetekitajate hulka. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tagada, et ka seal 

tekkinud jäätmed toimetataks sadama vastuvõtuseadmetesse ja -rajatistesse. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Pealkiri 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

milles käsitletakse sadama 

vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi 

laevajäätmete üleandmiseks ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 

2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL 

milles käsitletakse sadama 

vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi 

laevajäätmete üleandmiseks ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 

2005/35/EÜ, direktiivi 2009/16/EÜ ja 

direktiivi 2010/65/EL 

(Seotud artiklit 20 a (uus) käsitleva muudatusettepanekuga, milles tehakse ettepanek muuta 

laevade põhjustatud merereostuse direktiivis saasteainete mõistet.) 

Selgitus 

Direktiiviga 2005/35/EÜ sätestatakse eeskirjad saasteainete laevadelt merre heitmise korral 

rakendatavate karistuste määramiseks. Kehtivas direktiivis 2005/35/EÜ käsitletakse vaid 

MARPOLi konventsiooni I lisaga (nafta) ja II lisaga (mahtlastina veetavad ohtlikud 

vedelkemikaalid) hõlmatud jäätmeid. Direktiivi tuleks muuta, nii et see hõlmaks ka V lisas 

(prügi) ja VI lisas (õhusaastega seotud jäätmed) esitatud jäätmete merre heitmist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Rahvusvahelises laevade 

põhjustatava merereostuse vältimise 

konventsioonis (edaspidi „MARPOLi 

konventsioon“) on kehtestatud üldised 

laevajäätmete merre heitmise keelud, kuid 

on reguleeritud ka tingimused, mille 

(2) Rahvusvahelises laevade 

põhjustatava merereostuse vältimise 

konventsioonis (edaspidi „MARPOLi 

konventsioon“) on kehtestatud üldised 

laevajäätmete ning kinnitatud või 

ujuvplatvormidel tekkinud jäätmete merre 
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kohaselt võib teatavat liiki jäätmeid 

merekeskkonda heita. MARPOLi 

konventsiooniga nõutakse liikmesriikidelt, 

et nad tagaksid sadamates piisavad 

vastuvõtuseadmed ja -rajatised. 

heitmise keelud, kuid on reguleeritud ka 

tingimused, mille kohaselt võib teatavat 

liiki jäätmeid merekeskkonda heita. 

MARPOLi konventsiooniga nõutakse 

liikmesriikidelt, et nad tagaksid sadamates 

piisavad vastuvõtuseadmed ja -rajatised. 

Selgitus 

MARPOLi konventsiooniga reguleeritakse ka kinnitatud ja ujuvplatvormide jäätmeid. Need 

jäätmed tuleks siia lisada. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Viimase kahekümne aasta jooksul 

on MARPOLi konventsiooni ja selle 

lisadesse tehtud olulisi muudatusi, millega 

kehtestati laevajäätmete merre heitmise 

rangemad normid ja keelud. 

(4) Viimase kahekümne aasta jooksul 

on MARPOLi konventsiooni ja selle 

lisadesse tehtud olulisi muudatusi, millega 

on kehtestatud rangemad jäätmete 

üleandmise normid ja laevajäätmete merre 

heitmise keelud. 

Selgitus 

MARPOLi konventsioonis käsitletakse ka jäätmete üleandmist sadama vastuvõtuseadmetesse 

ja -rajatistesse. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Sellisest regulatiivsest arengust 

hoolimata heidetakse jäätmeid ikka veel 

merre. See toimub mitme teguri koosmõju 

tõttu – nimelt ei ole sadamates alati 

piisavalt vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi, 

sageli on nõuete täitmise tagamine 

ebapiisav ning puuduvad stiimulid jäätmete 

(7) Sellisest regulatiivsest arengust 

hoolimata heidetakse jäätmeid ikka veel 

merre, mis põhjustab suurt keskkonna-, 

sotsiaalset ja majanduslikku kahju. See 

toimub mitme teguri koosmõju tõttu – 

nimelt ei ole sadamates alati piisavalt 

vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi, sageli on 

nõuete täitmise tagamine ebapiisav ning 
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üleandmiseks kaldal. puuduvad stiimulid jäätmete üleandmiseks 

kaldal. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Olukord on küll paranenud, kuid 

eelkõige merematkelaevadel tekib endiselt 

väga palju toidujäätmeid. Toidujäätmete 

käitlemiseks tuleb välja töötada eraldi 

kogumis- ja korduskasutustavad. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Laevajäätmete, sealhulgas 

mahajäetud kalapüügivahendite liigiti 

kogumine on nõutav nende täiendava 

taaskasutamise tagamiseks jäätmete 

käitlemise ahela järgmises etapis. Sageli 

eraldatakse jäätmed laevapardal 

rahvusvaheliste normide ja standardite 

kohaselt ning liidu õigusaktidega tuleks 

tagada, et pardal jäätmete eraldamiseks 

tehtavaid jõupingutusi ei kahjusta see, et 

kaldal puudub jäätmete liigiti kogumise 

kord. 

(12) Laevajäätmete, sealhulgas 

mahajäetud kalapüügivahendite liigiti 

kogumine on nõutav, et neid saaks 

järgmises jäätmekäitlusetapis 

korduskasutusse või ringlusse võtta ning 

need ei tekitaks mereloomadele ega -

keskkonnale kahju. Sageli eraldatakse 

jäätmed laevapardal rahvusvaheliste 

normide ja standardite kohaselt ning liidu 

õigusaktidega tuleks tagada, et pardal 

jäätmete eraldamiseks tehtavaid 

jõupingutusi ei kahjusta see, et kaldal 

puudub jäätmete liigiti kogumise kord. 

Liikmesriigid peaksid soodustama 

selliseid liigiti kogumise süsteeme, mis on 

sadamate võimalusi arvestades 

sobivaimad. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Jäätmete, nt toidujäätmete, 

määrdeainete ja kütteõli liigiti kogumist 

tuleks edasi arendada, et neid saaks 

ringimajanduse põhimõtete kohaselt 

korduskasutada. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Olgugi et suurem osa mereprügi 

tuleb maismaategevusest, on ka 

laevandussektor, sealhulgas kala- ja 

väikelaevade sektor, oluline saastaja, kes 

heidab prügi, sealhulgas plasti ja 

mahajäetud kalapüügivahendid otse merre. 

(13) Olgugi et suurem osa mereprügi 

tuleb maismaategevusest, on ka 

laevandussektor, sealhulgas kala- ja 

väikelaevade sektor, oluline saastaja, kes 

heidab prügi, sealhulgas plasti ja 

mahajäetud kalapüügivahendid otse merre. 

Komisjoni hinnangul moodustab plast 

mereprügist üle 80 % ja Euroopa 

randadest leitud mereprügi hulgas on 

plasti sisaldavaid kalapüügivahendeid 

27 %, mis teeb aastas 11 000 tonni. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Direktiivis 2008/98/EÜ on 

sätestatud jäätmete vältimise meetmed, 

mida liikmesriigid peaksid jäätmetekke 

vältimiseks võtma. Meetmete otstarve 

peaks olema ka peatada mereprügi teke, et 

aidata saavutada ÜRO kestliku arengu 

eesmärki, mille kohaselt tuleb igasugust 

merereostust vältida ja märkimisväärselt 

vähendada. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 13 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) Kinnitatud ja ujuvplatvormid 

tekitavad samuti mereprügi ning neilt 

tuleks nõuda jäätmekäitluskava, mille 

alusel koguda jäätmeid liigiti ja anda 

need regulaarselt liidu sadamates üle. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) 8. septembril 2017 jõustus IMO 13. 

veebruari 2004. aasta rahvusvaheline 

konventsioon laevade ballastvee ja sette 

kontrolli ning käitlemise kohta (ballastvee 

käitlemise konventsioon). Selle 

konventsiooniga kohustatakse kõiki laevu 

käitlema ballastvett IMO nõuete kohaselt 

ning ballastitankide puhastamiseks ja 

parandamiseks määratud sadamatelt ja 

terminalidelt nõutakse, et neil peavad 

olema sette vastuvõtmiseks vajalikud 

rajatised. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Mereprügi probleemi tõhusaks 

käsitlemiseks on ülioluline tagada õiged 

stiimulid jäätmete (eelkõige prügi) 

üleandmiseks sadama 

vastuvõtuseadmetesse ja -rajatistesse. Seda 

on võimalik saavutada kulude eest 

tasumise süsteemi abil, millega nähakse 

ette kaudne tasu, mis tuleb maksta jäätmete 

üleandmisest olenemata ja mis peaks 

(18) Mereprügi probleemi tõhusaks 

käsitlemiseks on ülioluline tagada õiged 

stiimulid jäätmete (eelkõige prügi) 

üleandmiseks sadama 

vastuvõtuseadmetesse ja -rajatistesse. Seda 

on võimalik saavutada kulude eest 

tasumise süsteemi abil, millega nähakse 

ette kaudne tasu, mis tuleb maksta jäätmete 

üleandmisest olenemata ja mis peaks 
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tagama õiguse anda jäätmed üle ilma 

täiendavate otseste tasudeta. Selle 

süsteemiga tuleks hõlmata ka kala- ja 

väikelaevade sektorid, arvestades nende 

osakaalu mereprügi tekkes. 

tagama õiguse anda jäätmed üle ilma 

täiendavate otseste tasudeta. Selle 

süsteemiga tuleks hõlmata ka kala- ja 

väikelaevade sektorid, arvestades nende 

osakaalu mereprügi tekkes. Passiivselt 

püütud jäätmete üleandmine ei tohiks 

tekitada kalalaevadele lisakulusid. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Väga palju saavad mereprügi 

aidata vähendada kalurid, kes toovad 

passiivselt kogutud jäätmed tagasi 

sadamasse, et neid saaks jäätmetena 

korrektselt käitlema hakata. Et 

tavapäraste püügioperatsioonide käigus 

passiivselt võrkudesse püütud jäätmeid 

antaks rohkem üle, peaksid liikmesriigid 

katma kulud, mis kaasnevad nende 

jäätmete kogumisega sadama 

vastuvõtuseadmetes ja -rajatises ning 

nende edasise käitlemisega, kasutades 

selleks alternatiivsetest 

sissetulekuallikatest saadavat tulu. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 b) Et mereprügiprobleem lahendada, 

peaksid liikmesriigid peale selle püüdma 

koostada strateegia ja kava, kuidas 

vähendada kalapüügivahendite merre 

jätmist, ja kasutama selleks näiteks 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

(EMKF) toetust, toetuma 

struktuurifondidest ja Euroopa 

territoriaalse koostöö kaudu saadavale 

toetusele ja kaasama sellesse aktiivselt ka 

piirkonnad. Samuti tuleks innustada uute 

haldusvahendite ja heade tavade 
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kasutuselevõttu, nt vahendid ja tavad, 

mida on kaalutud Aadria merega seotud 

projektide puhul, mida kaasrahastatakse 

Euroopa territoriaalse koostöö raames. 

Teine võimalus on anda kalalaevadele 

uus ülesanne tegutseda merevalvuritena. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Jäätmekäitluse kontekstis tuleks 

keskkonnahoidlike laevade kontseptsiooni 

edasi arendada nii, et oma jäätmeid pardal 

vähendavate laevade puhul oleks võimalik 

rakendada tõhusat preemiasüsteemi. 

(19) Jäätmekäitluse kontekstis tuleks 

rakendada keskkonnahoidlike laevade 

kontseptsiooni. Tuleks kehtestada kogu 

liidus kehtivad ja võimalikult ühtlaselt 

rakendatavad miinimumnõuded, et 

laevade puhul, kes vähendavad pardal 

olevaid jäätmeid keskkonnasäästliku 

jäätmetekke vältimise ja jäätmekäitluse 

abil kooskõlas parimate tavade ja IMO 

2017. aasta suunistega MARPOLi 

konventsiooni V lisa rakendamiseks, oleks 

võimalik rakendada tõhusat 

preemiasüsteemi. Liikmesriigid peaksid 

innustama kehtestama kohustuslikest 

standarditest rangemaid 

jäätmekäitlustavasid. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Lastijäätmed jäävad pärast 

terminalis lasti mahalaadimist lasti 

omaniku omandisse ja sageli on neil 

majanduslik väärtus. Seetõttu ei peaks 

lastijäätmeid kulude eest tasumise 

süsteemide ja kaudse tasu kohaldamisega 

hõlmama; lastijäätmete üleandmise tasu 

peaks vastuvõtuseadmete ja -rajatiste 

kasutaja maksma asjaomaste poolte vahel 

sõlmitud lepingupõhise kokkuleppe või 

(20) Lastijäätmed jäävad pärast 

terminalis lasti mahalaadimist lasti 

omaniku omandisse ja sageli on neil 

majanduslik väärtus. Seetõttu ei peaks 

lastijäätmeid kulude eest tasumise 

süsteemide ja kaudse tasu kohaldamisega 

hõlmama; lastijäätmete üleandmise tasu 

peaks vastuvõtuseadmete ja -rajatiste 

kasutaja maksma asjaomaste poolte vahel 

sõlmitud lepingupõhise kokkuleppe või 
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muu kohaliku korra alusel. muu kohaliku korra alusel. See ei tohiks 

kehtida aga lastijäätmete kohta, mida ei 

ole kerge taaskasutada, näiteks sellised 

suure viskoossusega püsivad hõljuvained 

nagu parafiin. Sellised ained võivad 

majanduslikult olla väheväärtustlikud ja 

seetõttu on oht, et kui neid ei pesta 

korralikult välja sadama 

vastuvõturajatises, siis uhutakse need 

välja merel. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Meresõiduohutuse parandamiseks 

ja merekeskkonna paremaks kaitsmiseks 

tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2005/35/EÜ1a, et liidu 

õigusaktides käsitletaks ka 

laevajäätmetest tingitud reostust, mis on 

määratletud MARPOLi konventsiooni 

IV–VI lisas, ning tagada, et jäätmete 

ebaseadusliku merreheitmise eest 

vastutavatele isikutele määrataks õiglane 

karistus. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

7. septembri 2005. aasta direktiiv 

2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade 

põhjustatud merereostust ning karistuste 

kehtestamist merereostusega seotud 

rikkumiste eest (ELT L 255, 30.9.2005, 

lk 11). 

Selgitus 

Direktiiviga 2005/35/EÜ sätestatakse eeskirjad karistuse kohta, mis määratakse saasteainete 

laevadelt merre heitmise eest. Kehtivas direktiivis käsitletakse vaid MARPOLi konventsiooni 

I lisaga (nafta) ja II lisaga (mahtlastina veetavad ohtlikud vedelkemikaalid) hõlmatud 

jäätmeid. Direktiivi tuleks muuta, nii et see hõlmaks ka IV lisas (reovesi), V lisas (prügi) ja VI 

lisas (õhusaastega seotud jäätmed) esitatud jäätmete merre heitmist. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Järelevalvet ja jõustamist tuleks 

edendada elektroonilisele teatamisele ja 

teabevahetusele tugineva süsteemi abil. 

Selleks tuleks direktiivi 2000/59/EÜ alusel 

loodud teabe- ja järelevalvesüsteemi edasi 

arendada ning jätkata selle kasutamist 

olemasolevate elektrooniliste 

andmesüsteemide, eelkõige liidu 

meresõiduohutuse teabevahetussüsteemi 

(SafeSeaNet) ja kontrolliandmebaasi 

(THETIS) alusel. Samuti peaks süsteem 

sisaldama teavet eri sadamates 

kättesaadavate sadama vastuvõtuseadmete 

ja -rajatiste kohta. 

(24) Järelevalvet ja jõustamist tuleks 

edendada elektroonilisele teatamisele ja 

teabevahetusele tugineva süsteemi abil. 

Selleks tuleks direktiivi 2000/59/EÜ alusel 

loodud teabe- ja järelevalvesüsteemi edasi 

arendada ning jätkata selle kasutamist 

olemasolevate elektrooniliste 

andmesüsteemide, eelkõige liidu 

meresõiduohutuse teabevahetussüsteemi 

(SafeSeaNet) ja kontrolliandmebaasi 

(THETIS) alusel. Samuti peaks süsteem 

sisaldama teavet eri sadamates 

kättesaadavate sadama vastuvõtuseadmete 

ja -rajatiste ning kaotatud 

kalapüügivahendite kohta. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Selleks et võtta arvesse 

rahvusvahelisel tasandil toimunud arengut 

ja edendada pardal jäätmete 

keskkonnahoidliku käitlemise tavasid, 

peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 

käesoleva direktiivi muutmiseks, et 

ajakohastada viiteid rahvusvahelistele 

õigusaktidele ja lisadele ning muuta viiteid 

rahvusvahelistele õigusaktidele selleks, et 

vältida vajaduse korral nende 

rahvusvaheliste õigusaktide muudatuste 

kohaldamist käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamiseks, ning töötada 

välja kriteeriumid keskkonnahoidlike 

laevade tunnustamiseks eesmärgiga 

tagada nendele laevadele vähendatud 

jäätmetasu. On eriti oluline, et komisjon 

(30) Selleks et võtta arvesse 

rahvusvahelisel tasandil toimunud arengut 

ja edendada pardal jäätmete 

keskkonnahoidliku käitlemise tavasid, 

peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 

käesoleva direktiivi muutmiseks, et 

ajakohastada viiteid rahvusvahelistele 

õigusaktidele ja lisadele ning muuta viiteid 

rahvusvahelistele õigusaktidele selleks, et 

vältida vajaduse korral nende 

rahvusvaheliste õigusaktide muudatuste 

kohaldamist käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamiseks, ning muuta 

kehtivaid häid tavasid ja alt ülespoole 

suunatud kavasid arvesse võttes 
keskkonnahoidlike laevade tunnustamise 

kriteeriumeid, et kehtestada nendele 
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korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

laevadele vähendatud jäätmetasu. On eriti 

oluline, et komisjon korraldaks oma 

ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) „kinnitatud või ujuvplatvorm“ – 

avamerel asuv kinnitatud või 

ujuvplatvorm, sealhulgas puurplatvormid 

või mis tahes tahkes, vedelas või gaasilises 

olekus aine või materjali tootmiseks, 

ladustamiseks, lastimiseks või lossimiseks 

kasutatavad puurimise, ladustamise, ja 

väljalaadimise ujuvsüsteemid; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „laevajäätmed“ – kõik jäätmed, 

sealhulgas lastijäätmed, mis tekivad laeva 

töö käigus või lastimis-, lossimis- ja 

koristustööde ajal, või püügioperatsioonide 

ajal võrkudesse püütud jäätmed, mis 

kuuluvad MARPOLi konventsiooni I, II, 

IV, V ja VI lisa kohaldamisalasse; 

(c) „laevajäätmed“ – kõik jäätmed, 

sealhulgas lastijäätmed, mis tekivad laeva 

või kinnitatud või ujuvplatvormi töö 

käigus või lastimis-, lossimis-, 

koristustööde või laeva parandamise ajal, 

sh ballastitankide puhastamise või 

parandamise käigus tekkinud sete või 

püügioperatsioonide ajal võrkudesse 

püütud jäätmed, mis kuuluvad MARPOLi 

konventsiooni I, II, IV, V ja VI lisa 

kohaldamisalasse; 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) „passiivselt püütud jäätmed“ – 

püügioperatsioonide ajal võrkudesse 

tahtmatult püütud jäätmed; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „lastijäätmed“ – laeva pardal tekile 

jäävad või lastiruumides oleva lasti jäägid, 

mis jäävad järele pärast lastimise ja 

lossimise lõpetamist, sealhulgas lastimise 

ja lossimise ülejäägid või lastipühkmed kas 

märjana või kuivana või pesuveest 

niiskena, välja arvatud lastitolm, mis jääb 

tekile pärast pühkimist, või laeva 

välispindadel olev tolm; 

(d) „lastijäätmed“ – laeva pardal tekile 

jäävad või lastiruumides või tankides oleva 

lasti jäägid, mis jäävad järele pärast 

lastimise ja lossimise lõpetamist, 

sealhulgas lastimise ja lossimise ülejäägid 

või lastipühkmed kas märjana või kuivana 

või pesuveest niiskena, välja arvatud 

lastitolm, mis jääb tekile pärast pühkimist, 

või laeva välispindadel olev tolm; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) „kalapüügivahend“ – ese või 

varustuse osa, mida kasutatakse kalanduses 

ja vesiviljeluses mere bioloogiliste 

ressursside püüdmiseks või mis ujub 

merepinnal ja mida kasutatakse mere 

bioloogiliste ressursside peibutamiseks ja 

püüdmiseks; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt l 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) „piisav ladustamismaht“ – piisav 

maht, et ladustada väljasõidu hetkest kuni 

järgmise sissesõidusadamani pardal kõiki 

jäätmeid, sealhulgas sõidu ajal tekkivaid 

jäätmeid; 

(l) „piisav ladustamismaht“ – piisav 

spetsiaalselt eraldatud maht, et ladustada 

väljasõidu hetkest kuni järgmise 

sissesõidusadamani pardal igat liiki 

jäätmeid, sealhulgas sõidu ajal tekkivaid 

jäätmeid; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) sadamatel ja terminalidel, kus 

toimub ballastimahutite puhastamine ja 

parandamine, on sette vastuvõtmiseks 

sobivad vastuvõturajatised; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) sadama vastuvõtuseadmed ja -

rajatised võimaldavad laevajäätmeid 

käidelda keskkonda säästval viisil vastavalt 

direktiivile 2008/98/EÜ ja muude jäätmeid 

käsitlevate liidu õigusaktide nõuetele. Selle 

saavutamiseks tagavad liikmesriigid 

laevajäätmete liigiti kogumise sadamates, 

nagu on nõutud jäätmeid käsitlevates liidu 

õigusaktides, eelkõige direktiivis 

2008/98/EÜ, direktiivis 2012/19/EL ja 

direktiivis 2006/66/EÜ. Punkti c 

kohaldamine ei piira määrusega (EÜ) nr 

1069/2009 rahvusvahelistel liinidel 

sõitvatest transpordivahenditest pärit 

toidujäätmete kohta kehtestatud rangemate 

nõuete kohaldamist. 

(c) sadama vastuvõtuseadmed ja -

rajatised võimaldavad laevajäätmeid 

käidelda keskkonda säästval viisil vastavalt 

direktiivile 2008/98/EÜ ja muude jäätmeid 

käsitlevate liidu õigusaktide nõuetele. Selle 

saavutamiseks tagavad liikmesriigid 

laevajäätmete korduskasutuse ja 

ringlussevõtu hõlbustamiseks jäätmete 

liigiti kogumise sadamates, nagu on nõutud 

jäätmeid käsitlevates liidu õigusaktides, 

eelkõige direktiivis 2008/98/EÜ, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

94/62/EÜ1a, direktiivis 2012/19/EL ja 

direktiivis 2006/66/EÜ. Punkti c 

kohaldamine ei piira määrusega (EÜ) nr 

1069/2009 rahvusvahelistel liinidel 

sõitvatest transpordivahenditest pärit 
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toidujäätmete kohta kehtestatud rangemate 

nõuete kohaldamist. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ 

pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT 

L 365, 31.12.1994, lk 10); 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Asjaomased sadamavaldajad või, 

kui nemad seda ei tee, siis asjaomased 

asutused tagavad, et jäätmete üleandmisel 

või vastuvõtmisel kohaldatakse piisavaid 

ohutusmeetmeid, et vältida käesoleva 

direktiiviga hõlmatud sadamates ohtu 

inimestele ja keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga sadama jaoks kehtestatakse 

pärast asjaomaste isikutega, eelkõige 

sadama kasutajate või nende esindajatega 

pidevat konsulteerimist asjakohane 

jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava 

ning viiakse see ellu. Kõnealune 

konsulteerimine peaks toimuma nii kavade 

algse koostamise ajal kui ka pärast nende 

vastuvõtmist, eelkõige juhul, kui artiklitega 

4, 6 ja 7 kehtestatud nõuetes on toimunud 

olulised muudatused. Selliste kavade 

väljatöötamise üksikasjalikud nõuded on 

esitatud 1. lisas. 

1. Iga sadama jaoks kehtestatakse 

pärast asjaomaste isikutega, sh sadama 

kasutajate või nende esindajatega ja 

kodanikuühiskonna esindajatega pidevat 

konsulteerimist asjakohane jäätmete 

vastuvõtmise ja käitlemise kava ning 

viiakse see ellu. Kõnealune 

konsulteerimine peaks toimuma nii kavade 

algse koostamise ajal kui ka pärast nende 

vastuvõtmist, eelkõige juhul, kui artiklitega 

4, 6 ja 7 kehtestatud nõuetes on toimunud 

olulised muudatused. Selliste kavade 

väljatöötamise üksikasjalikud nõuded on 

esitatud 1. lisas. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Väga väikesed sadamad, kus käib 

vähe või harva ainult väikelaevu, võib 

käesoleva artikli kohaldamisalast välja 

jätta, kui nende vastuvõtuseadmed ja -

rajatised kuuluvad kohaliku omavalitsuse 

poolt või tema nimel hallatavasse 

jäätmekäitlussüsteemi ning liikmesriigid, 

kus need sadamad asuvad, tagavad, et 

nende sadamate kasutajatele on 

jäätmekäitlussüsteemi käsitlev teave 

kättesaadavaks tehtud. 

 Liikmesriigid, kus need sadamad asuvad, 

teavitavad neid sadamaid elektrooniliselt 

artiklis 14 osutatud teabe-, järelevalve- ja 

jõustamissüsteemi kaudu. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

3. jagu – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Laevajäätmete üleandmine Laevajäätmete merre heitmine ja 

üleandmine 

(Seotud artikli 7 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekuga.) 

Selgitus 

Selles jaos tuleks käsitleda ka MARPOLi konventsiooni kohaselt kohaldatavaid jäätmete 

merre heitmise keeldusid. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – pealkiri 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Laevajäätmete üleandmine Laevajäätmete merre heitmine ja 

üleandmine 

(Seotud artikli 7 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekuga.) 

Selgitus 

Selles artiklis tuleks käsitleda ka MARPOLi konventsiooni kohaselt kohaldatavaid jäätmete 

merre heitmise keeldusid. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu sadamat külastava laeva 

kapten annab enne sadamast lahkumist 

kõik laeva pardal veetavad laevajäätmed 

üle sadama vastuvõtuseadmetesse ja -

rajatistesse MARPOLi konventsioonis 

sätestatud merreheitenormide kohaselt. 

1. Liidu sadamat külastava laeva 

kapten annab enne sadamast lahkumist 

kõik laeva pardal veetavad laevajäätmed 

vastavalt MARPOLi konventsioonis 

sätestatud üleandmis- ja 

merreheitenormidele ning -eeskirjadele 

üle sadama vastuvõtuseadmetesse ja -

rajatistesse ega heida jäätmeid pärast 

sadamast lahkumist merre. Kooskõlas 

ballastvee käitlemise konventsiooniga 

kohaldatakse seda nõuet ka 

ballastitankide puhastamisel ja 

parandamisel tekkinud sette suhtes. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Kui järgmine sissesõidusadam 

asub väljaspool liitu või on alust arvata, et 

järgmises sissesõidusadamas ei ole 

piisavaid seadmeid ja rajatisi, või kui 

sadam ei ole teada, nõuab liikmesriik 

laevalt, et see annaks kõik jäätmed üle 

7. Kui kättesaadava teabe põhjal, 

sealhulgas käesoleva direktiivi artiklis 14 

osutatud teabe-, järelevalve- ja 

jõustamissüsteemist või GISIS-est 

elektrooniliselt kättesaadava teabe põhjal 

ei ole võimalik tuvastada, et järgmises 
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enne sadamast lahkumist. sissesõidusadamas oleks piisavad seadmed 

ja rajatised, või kui sadam ei ole teada, 

nõuab liikmesriik laevalt, et see annaks 

kõik jäätmed üle enne sadamast lahkumist. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Kinnitatud või ujuvplatvormi tööd 

juhtiv isik tagab, et kooskõlas MARPOLi 

konventsiooniga antakse platvormi 

jäätmed korrapäraste ajavahemike järel 

üle sadama vastuvõtuseadmesse või 

rajatisse. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Liidu sadamat külastava laeva kapten 

korraldab enne sadamast lahkumist 

vastavalt MARPOLi konventsiooni II 

lisale suure viskoossusega püsivate 

hõljuvainete, sh parafiini eemaldamiseks 

eelpesu ning eemaldab lossimissadamas 

kõik jäägid või veesegud, kuni mahuti on 

tühi ja tühjendustorud jääkidest puhtad. 

Selgitus 

Kuna reostusennetuse ja -tõrje allkomitee võttis 2018. aasta veebruaris vastu 

muudatusettepanekute projektid, milles nõutakse suure viskoossusega püsivate hõljuvainete 

tankide eelpesu, mille lisamist MEPC 73 II lisasse kaalutakse, peaks EL lisama need nõuded 

läbivaadatud sadama vastuvõtuseadmete ja -rajatiste direktiivi, et neist saaksid liidu sätted, 

millega lisatakse kohustus tagada, et tühjendustorud on jääkidest puhtad. Eriti parafiin 

uhutakse merre ja see jõuab Euroopa randadesse, kus põhjustab probleeme muu hulgas 

elusloodusele. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

laevajäätmete (v.a lastijäätmed) 

vastuvõtmise ja käitlemise otstarbel 

sadama vastuvõtuseadmete ja -rajatiste 

käitamisega seotud kulud kaetakse 

laevadelt sissenõutava tasuga. Nimetatud 

kulud sisaldavad 4. lisas loetletud 

elemente. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

laevajäätmete (sh suure viskoossusega 

püsivate hõljuvainete lastijäätmed, kuid 

v.a muud lastijäätmed) vastuvõtmise ja 

käitlemise otstarbel sadama 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste käitamisega 

seotud kulud kaetakse laevadelt 

sissenõutava tasuga. Nimetatud kulud 

sisaldavad 4. lisas loetletud elemente. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) selleks et soodustada maksimaalselt 

MARPOLi konventsiooni V lisas 

määratletud jäätmete, sealhulgas 

püügioperatsioonide ajal võrkudesse 

püütud jäätmete üleandmist, peab võetav 

kaudne tasu katma kõik nende jäätmetega 

seotud sadama vastuvõtuseadmete ja -

rajatiste kulud, et tagada õigus anda 

jäätmeid üle ilma täiendavate otseste 

tasudeta; 

(c) selleks et soodustada maksimaalselt 

MARPOLi konventsiooni V lisas 

määratletud jäätmete, sealhulgas 

püügioperatsioonide ajal võrkudesse 

püütud jäätmete ja suure viskoossusega 

püsivate hõljuvainete lastijäätmete 

üleandmist, peab võetav kaudne tasu katma 

kõik nende jäätmetega seotud sadama 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste kulud, et 

tagada õigus anda jäätmeid üle ilma 

täiendavate otseste tasudeta; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) et passiivselt püütud jäätmete 

sadama vastuvõtuseadmetes ja -rajatistes 
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kogumise ja edasise käitlemise kulud ei 

jääks sadama kasutajate kanda, katavad 

liikmesriigid need kulud täielikult 4. lisas 

loetletud alternatiivsetest 

sissetulekuallikatest saadava tuluga; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tasusid vähendatakse, kui laeva 

ehitus, seadmed ja käitus on sellised, et 

saab tõendada, et laevas tekitatud jäätmete 

kogused on tavalisest väiksemad ning neid 

käideldakse säästvalt ja 

keskkonnahoidlikult. Kooskõlas artikliga 

19 antakse komisjonile õigus määrata 

delegeeritud õigusaktide abil kindlaks 

kriteeriumid, mille alusel tehakse 

kindlaks, kas laev vastab käesolevas lõikes 

esitatud nõuetele seoses laeva pardal 

toimuva jäätmekäitlusega. 

5. Tasusid vähendatakse, kui laeva 

ehitus, seadmed, hanke läbiviimise 

põhimõtted ja käitus on sellised, et saab 

tõendada, et laevas tekitatud selle 

kategooria jäätmete kogused, mille suhtes 

tasu kohaldatakse, on tavalisest väiksemad 

ning neid käideldakse säästvalt ja 

keskkonnahoidlikult ning kooskõlas lisaga 

4 a, mis käsitleb laevu, mis ei ole 

kalalaevad, ja lisaga 4 b, mis käsitleb 

kalalaevu. Kooskõlas artikliga 19 antakse 

komisjonile õigus võtta 4 a ja 4 b lisa 

muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, 

et muuta ühtlustatud miinimunõudeid. 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) vabastus ei vähenda 

meresõiduohutust, ei kahjusta tervist, ei 

halvenda laeval elu- ega töötingimusi ega 

kahjusta merekeskkonda; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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1. Direktiivi 2009/16/EÜ 

kohaldamisalasse mittekuuluvate laevade 

kontrolli puhul tagavad liikmesriigid, et 

kontrolli tehakse allpool loetletud iga 

kategooria üksikute laevade koguarvust 

vähemalt 20 % puhul: 

1. Direktiivi 2009/16/EÜ 

kohaldamisalasse mittekuuluvate laevade 

kontrolli puhul tagavad liikmesriigid, et 

kontrolli tehakse allpool loetletud iga 

kategooria üksikute laevade koguarvust 

aastas vähemalt 20 % puhul: 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid kehtestavad korra, 

mille alusel kontrollitakse alla 100-

tonnise kogumahutavusega kalalaevade ja 

alla 100-tonnise kogumahutavusega 

väikelaevade puhul, kas käesoleva 

direktiiviga kohaldatavad nõuded on 

täidetud, ning tagatakse, et igal aastal 

kontrollitakse vähemalt 20 % nende 

kalalaevade ja väikelaevade koguarvust, 

kes asjaomast liikmesriiki külastavad. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikli 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud kontrolli 

tulemused salvestatakse käesoleva 

direktiivi artiklis 15 osutatud teabe-, 

järelevalve- ja jõustamissüsteemi vastavas 

osas. 

2. Lõigetes 1 ja 1 a osutatud kontrolli 

tulemused salvestatakse käesoleva 

direktiivi artiklis 15 osutatud teabe-, 

järelevalve- ja jõustamissüsteemi vastavas 

osas. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Selleks et tagada vastavus välja jäetud 
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käesoleva direktiivi kohaldatavatele 

nõuetele, kehtestavad liikmesriigid selliste 

kala- ja väikelaevade kontrolli korra, 

mille kogumahutavus on alla 100. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) kalapüügivahendite kaotamise 

korral vastavalt nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1224/20091a artiklike 48 nõutav teave. 

 ______________ 

 1a Nõukogu 20. novembri 2009. aasta 

määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega 

luuakse liidu kontrollisüsteem ühise 

kalanduspoliitika eeskirjade järgimise 

tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) 

nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) 

nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) 

nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) 

nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) 

nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) 

nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 

nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) 

nr 1966/2006 | (ELT L 343 22.12.2009, lk 

1). 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Et tagada kaotatud 

kalapüügivahenditest aruandmiseks 

ühetaolised tingimused, antakse 

komisjonile rakendamisvolitused määrata 

kindlaks aruande vorm. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 20 lõikes 2 osutatud 
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 ET 

kontrollimenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon avaldab lõike 2 punkti 

d a kohaselt esitatud teabe põhjal 31. 

detsembriks 2022 ja seejärel iga kahe 

aasta tagant kaotatud kalapüügivahendite 

kohta koondaruande. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon tagab, et 

kontrolliandmebaasist on võimalik saada 

liikmesriikide esitatud asjakohast teavet 

direktiivi rakendamise järelevalve kohta. 

4. Komisjon tagab, et 

kontrolliandmebaasist on võimalik saada 

liikmesriikide esitatud asjakohast teavet 

direktiivi rakendamise järelevalve kohta. 

Komisjon vaatab andmebaasi 

korrapäraselt läbi, et kontrollida direktiivi 

rakendamist, ja kui tekib kahtlus, et 

direktiivi ei rakendata täielikult, juhib 

sellele parandusmeetmete algatamiseks 

tähelepanu. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon korraldab kogemuste vahetamise 

liikmesriikide ametiasutuste ja ekspertide 

(sealhulgas erasektorist) vahel käesoleva 

direktiivi rakendamise kohta liidu 

sadamates. 

Komisjon korraldab kogemuste vahetamise 

liikmesriikide ametiasutuste ja ekspertide 

(sealhulgas erasektorist ja 

kodanikuühiskonnast) vahel käesoleva 

direktiivi rakendamise kohta liidu 
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sadamates. 

Selgitus 

Kogemusi ei peaks vahetama ainult riikide ametiasutused ja erasektori eksperdid, vaid ka 

kodanikuühiskonna eksperdid. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid annavad hiljemalt ... [12 

kuud pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist] ja pärast seda iga kahe 

aasta järel komisjonile aru, millised on 

nende parimad tavad laevadel ja riigi 

sadamates jäätmete säästvaks 

käitlemiseks. Kuus kuud pärast iga 

aruandlustähtaega koostab komisjon 

nende parimate tavade kohta aruande, 

milles antakse käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamiseks suuniseid. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a – lõik 1 – punkt 1 (uus) 

Direktiiv 2005/35/EÜ 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 

 Direktiivi 2005/35/EÜ muudatused 

 Direktiivi 2005/35/EÜ muudetakse 

järgmiselt. 

 (1) Artikli 2 punkt 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. saasteained — MARPOLi 73/78 I lisaga 

(nafta) ja II lisaga (mahtlastina veetavad 

ohtlikud vedelkemikaalid) hõlmatud ained; 

„2. saasteained — MARPOLi 73/78 

(ajakohastatud versioon) I lisaga (nafta), 

II lisaga (mahtlastina veetavad ohtlikud 

vedelkemikaalid), IV lisaga (reovesi), V 



 

AD\1162817ET.docx 27/35 PE622.225v02-00 

 ET 

lisaga (prügi) ja VI lisaga (õhusaastega 

seotud jäätmed) hõlmatud ained;“ 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-

20091116)(Seotud artiklit 20 a (uus) käsitleva uue muudatusettepanekuga, milles tehakse 

ettepanek muuta laevade põhjustatud merereostuse direktiivis saasteainete mõistet.)) 

Selgitus 

Direktiiviga 2005/35/EÜ sätestatakse eeskirjad karistuse kohta, mis määratakse saasteainete 

laevadelt merre heitmise eest. Kehtivas direktiivis käsitletakse vaid MARPOLi konventsiooni 

I lisaga (nafta) ja II lisaga (mahtlastina veetavad ohtlikud vedelkemikaalid) hõlmatud 

jäätmeid. Direktiivi tuleks muuta, nii et see hõlmaks IV lisas (reovesi), V lisas (prügi) ja VI 

lisas (õhusaastega seotud jäätmed) esitatud jäätmete merre heitmist. Samuti tuleks selliste 

jäätmete merreheitmist käsitleda kuriteona, kui seda tehakse tahtlikult, ettevaatamatuse või 

ränga hooletuse tõttu. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a – lõik 1 – punkt 2 (uus) 

Direktiiv 2005/35/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2)  Artikli 5 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.  Saasteainete merreheitmist artikli 3 

lõikes 1 osutatud aladel ei käsitleta 

rikkumisena, kui see vastab MARPOL 

73/78 I lisa reeglites 15, 34, 4.1 või 4.3 või 

II lisa reeglites 13, 3.1.1 või 3.1.3 

sätestatud tingimustele. 

„1.  Saasteainete merreheitmist artikli 3 

lõikes 1 osutatud aladel ei käsitleta 

rikkumisena, kui see vastab MARPOL 

73/78 (ajakohastatud versioon) I lisa 

reeglites 15, 34, 4.1 või 4.3, II lisa reeglites 

13, 3.1.1 või 3.1.3, IV lisa reeglites 3 ja 

11, V lisa reeglites 4, 5, 6 või 7 või VI lisa 

reeglis 3 sätestatud tingimustele. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-

20091116)(Seotud artiklit 20 a (uus) käsitleva uue muudatusettepanekuga, milles tehakse 

ettepanek muuta laevade põhjustatud merereostuse direktiivis saasteainete mõistet.)) 

Selgitus 

Võttes arvesse saasteainete mõiste muutmist, on vaja erandeid selle järgi kohandada. Erandid 

peaksid vastama MARPOLi konventsioonis sätestatud eranditele. 
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Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a – lõik 1 – punkt 3 (uus) 

Direktiiv 2005/35/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3)  Artikli 5 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2.  Saasteainete merreheitmist artikli 3 

lõike 1 punktides c, d ja e osutatud aladel 

ei käsitleta reederi, kapteni ega laevapere 

rikkumisena, kui see vastab MARPOL 

73/78 I lisa reeglis 4.2 või II lisa reeglis 

3.1.2 sätestatud tingimustele. 

„2.  Saasteainete merreheitmist artikli 3 

lõike 1 punktides c, d ja e osutatud aladel 

ei käsitleta reederi, kapteni ega laevapere 

rikkumisena, kui see vastab MARPOL 

73/78 (ajakohastatud versioon) I lisa 

reeglis 4.2, II lisa reeglis 3.1.2, IV lisa 

reeglites 3 ja 11, V lisa reeglites 4, 5, 6 või 

7 või VI lisa reeglis 3 sätestatud 

tingimustele.“ 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-

20091116)(Seotud artiklit 20 a (uus) käsitleva muudatusettepanekuga, milles tehakse 

ettepanek muuta laevade põhjustatud merereostuse direktiivis saasteainete mõistet.)) 

Selgitus 

Võttes arvesse saasteainete mõiste muutmist, on vaja erandeid selle järgi kohandada. Erandid 

peaksid vastama MARPOLi konventsioonis sätestatud eranditele. IV, V või VI lisas 

käsitletavate saasteainete suhtes ei ole põhjust kohaldada väinade, majandusvööndite või 

avamere puhul kehtivaid erandeid. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4. lisa – esimene alapealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sadamate vastuvõtuseadmete ja rajatiste 

käitamise ja haldamise kulude kategooriad 

Sadamate vastuvõtuseadmete ja rajatiste 

käitamise ja haldamisega seotud kulude ja 

puhastulude kategooriad 

Selgitus 

Nimetada tuleks ka puhastulusid. Muu hulgas tuleks neid kasutada passiivselt püütud 

jäätmetest tulenevate kulude katmiseks. 
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Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4. lisa – veerg 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Puhastulu 

 Jäätmekäitluskavadest ja 

riiklikust/piirkondlikust rahastamisest 

saadav puhastulu, sealhulgas allpool 

loetletud tuluelemendid. 

 – Laiendatud tootjavastutuse 

skeemidest saadav rahaline puhastulu; 

 – muust jäätmekäitlusest, näiteks 

ringlussevõtu kavadest saadav puhastulu; 

 – Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondist eraldatavad 

rahasummad; 

 – muud eraldised või muud toetused 

sadamate jäätmekäitluseks ja 

kalapüügiks. 

Selgitus 

Välja tuleks tuua ka puhastulud. Neid tuleks kasutada passiivselt püütud jäätmetest tulenevate 

kulude katmiseks. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4 a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. LISA 

 NÕUDED ARTIKLI 8 LÕIKES 5 

OSUTATUD VÄHENDATUD TASUDE 

KOHALDAMISEKS MUUDE KUI 

KALALAEVADE SUHTES 

 Et muu kui kalalaeva suhtes võiks 

kohaldada vähendatud tasu, peavad 
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olema täidetud järgmised nõuded: 

 a) prügi vähendamise kava 

vastuvõtmine, mis hõlmab meetmeid ja 

korda, et vähendada võimalikult palju 

selliste materjalide pardale võtmist, millest 

võivad tekkida jäätmed; 

 b) meetmete ja korra kehtestamine 

vahendite ja toiduvarude hankimise 

käigus tekkiva prügi vähendamiseks, 

sealhulgas: 

 – suurtes kogustes ostetavate 

pakendamata vahendite ning 

ringlussevõetud materjalidest pakendite 

või korduskasutuspakendite ja -mahutite 

kasutamine; 

 – ühekordselt kasutatavate topside, 

söögiriistade, nõude, rätikute, lappide ja 

muude esmatarbekaupade kasutamise 

vältimine igal võimalikul juhul; 

 – plastmassist valmistatud või 

plastmassi pakendatud vahendite 

kasutamise vältimine, kui need ei ole 

mõeldud korduskasutamiseks; 

 c) meetmete ja korra kehtestamine 

stauimiseks kasutatavate materjalide 

valimise ning lasti ilmastikuolude eest 

kaitsmise käigus tekkivate jäätmete 

vähendamiseks, sealhulgas: 

 – lasti kaitsmiseks püsivate 

korduskasutatavate katete kasutamine 

ühekordsete või ringlussevõetavate 

plastikust katete asemel; 

 – stauimissüsteemide ja -meetodite 

kasutamine, mille käigus kasutatakse 

korduskasutatavat pakkimispuitu, 

maabumiseks kasutatavat ning 

vooderdus- ja pakkematerjali; 

 d) jäätmete tekkekohas sorteerimise 

ja kogumise rakendamine, muu hulgas 

laeva pardal selgelt märgistatud 

jäätmemahutite kättesaadavaks tegemine, 

et koguda ja eraldada prügi selle 

tekkimise käigus; 

 e) laevaperele väljaõppe tagamine ja 
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tegutsemiskorra kehtestamine juhusliku 

või tahtliku jäätmete vetteheitmise 

piiramiseks; 

 f) distsiplinaarmenetluste 

rakendamine ja karistuste kehtestamine 

seoses töötajate väärkäitumisega, mille 

tagajärjel heidetakse jäätmed merre. 

Selgitus 

Nõuded vähendatud tasude kohaldamiseks peaksid olema direktiivi lisas sätestatud. 

Käesolevad nõuded põhinevad MARPOLi konventsiooni suunistel. Laevapere väljaõpet ja 

distsiplinaarmenetlusi käsitlevad sätted lisas arvamuse koostaja. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4 b lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. LISA 

 NÕUDED ARTIKLI 8 LÕIKES 5 

OSUTATUD VÄHENDATUD TASUDE 

KOHALDAMISEKS KALALAEVADE 

SUHTES 

 Et kalalaeva suhtes võiks kohaldada 

vähendatud tasu, peavad olema täidetud 

järgmised nõuded: 

 1. Kõigi kalalaevade puhul: 

 – kalapüügivahendite ja nende 

osade hankimine, mille väljatöötamisel on 

võetud arvesse korduskasutamise ja 

ringlussevõtmise edendamist; 

 – väljaõppe tagamine 

püügivahendite kaotamise ennetamiseks 

ja kaotatud püügivahendite 

tagasitoomiseks; 

 – püügioperatsioonide käigus 

passiivselt võrkudesse püütud jäätmete 

üleandmine sadama 

vastuvõtuseadmetesse ja -rajatistesse; 

 2. Üle 12 meetri pikkuste kalalaevade 
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puhul, lisaks 1. punktile: 

 a) prügi vähendamise kava 

vastuvõtmine, mis hõlmab meetmeid ja 

korda, et vähendada võimalikult palju 

selliste materjalide pardalevõtmist, millest 

võivad tekkida jäätmed; 

 b) meetmete ja korra kehtestamine 

vahendite ja toiduvarude hankimise 

käigus tekkiva prügi vähendamiseks, 

sealhulgas: 

 – suurtes kogustes ostetavate 

pakendamata vahendite ning 

ringlussevõetud materjalidest pakendite 

või korduskasutuspakendite ja -mahutite 

kasutamine; 

 – ühekordselt kasutatavate topside, 

söögiriistade, nõude, rätikute, lappide ja 

muude esmatarbekaupade kasutamise 

vältimine igal võimalikul juhul; 

 – plastmassist valmistatud või 

plastmassi pakendatud vahendite 

kasutamise vältimine, kui need ei ole 

mõeldud korduskasutamiseks; 

 c) meetmete ja korra kehtestamine 

stauimiseks kasutatavate materjalide 

valimise ning lasti ilmastikuolude eest 

kaitsmise käigus tekkivate jäätmete 

vähendamiseks, sealhulgas: 

 – lasti kaitsmiseks püsivate 

korduskasutatavate katete kasutamine 

ühekordsete või ringlussevõetavate 

plastikust katete asemel; 

 – stauimissüsteemide ja -meetodite 

kasutamine, mille käigus kasutatakse 

korduskasutatavat pakkimispuitu, 

maabumiseks kasutatavat ning 

vooderdus- ja pakkematerjali; 

 d) jäätmete tekkekohas sorteerimise 

ja kogumise rakendamine, muu hulgas 

laeva pardal selgelt märgistatud 

jäätmemahutite kättesaadavaks tegemine, 

et koguda ja eraldada prügi selle 

tekkimise käigus; 

 e) laevaperele väljaõppe tagamine ja 
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tegutsemiskorra kehtestamine juhusliku 

või tahtliku jäätmete vetteheitmise 

piiramiseks; 

 f) distsiplinaarmenetluste 

rakendamine ja karistuste kehtestamine 

seoses töötajate väärkäitumisega, mille 

tagajärjel heidetakse jäätmed merre; 

 3. Kalalaevade puhul, mille pikkus 

on alla 12 meetri ning mis tegutsevad 

üksnes oma riigi territoriaalmerel või mis 

ei veeda kunagi merel korraga kauem kui 

24 tundi: 

 – kaotatud püügivahendite 

tagasitoomiseks vajaliku varustuse 

olemasolu pardal. 

Selgitus 

Tasude vähendamiseks nõutavad kriteeriumid peaksid olema direktiivi lisas sätestatud. 

Mõningaid nõudeid tuleks kohaldada kõikide kalalaevade puhul ning osad peaksid lisanduma 

vaid keskmise suurusega/suurte kalalaevade või väikeste kalalaevade puhul. Selleks et nende 

suhtes oleks võimalik kohaldada tasude vähendamist, peaksid kõik kalalaevad hankima 

korduskasutatavad ja ringlussevõetavad võrgud. Keskmise suurusega/suured kalalaevad 

peaksid võtma kasutusele MARPOLi konventsioonil põhinevad prügi vähendamise meetmed. 

Väikestel kalalaevadel peaks olema stiimul kaotatud püügivahendite tagasitoomiseks vajaliku 

varustuse olemasoluks pardal. 
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