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LYHYET PERUSTELUT 

Alusten jätepäästöt ovat meriympäristölle merkittävä uhka, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen 

ja tulee kalliiksi taloudelle. Vaikka suurin osa merten roskaantumisen lähteistä sijaitsee maissa, 

myös merenkulun osuus roskaantumisesta on huomattava: unionissa keskimäärin noin 

32 prosenttia ja joillakin unionin merialueilla jopa 50 prosenttia. Alusten aiheuttamaan merten 

roskaantumiseen puuttuakseen komissio on ehdottanut satamassa olevista vastaanottolaitteista 

annetun direktiivin tarkistamista.  

Komission ehdotuksessa edellytetään, että kaikissa unionin satamissa sovelletaan jätteisiin 

poikkeuksetta järjestelmää, jossa ”ei peritä erityistä maksua”, jotta aluksilta poistettaisiin 

taloudellinen kannustin heittää jätteensä mereen. Valmistelija on tyytyväinen tähän komission 

ehdottamaan tärkeään muutokseen. Aluksilla ei pitäisi olla taloudellisia kannustimia jätteiden 

heittämiseksi mereen.  

Valmistelija pitää myös myönteisenä, että kalastusalukset on sisällytetty kustannusten 

kattamiseen käytettäviin järjestelmiin. Kalastusvälineitä koskevia erityisiä toimenpiteitä ei 

kuitenkaan ehdotettu, vaikka kalastusverkoista suuri osa (33 prosenttia) katoaa, mikä johtaa 

kalakantoihin vaikuttavaan ja meren eläimistöä vahingoittavaan ns. haamukalastukseen ja myös 

huomattaviin taloudellisiin menetyksiin, koska verkot aiheuttavat usein vahinkoa muille 

aluksille. Valmistelija pitää pakollisia laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä tärkeinä, jotta 

tämä ongelma ratkaistaisiin. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava mukautettuja maksuja 

kannustaakseen suunnittelemaan kalastusvälineitä, joita on helppo kierrättää, ja panttimaksuja 

uusien kalastusvälineiden hankintaan, jotta kannustettaisiin palauttamaan kalastusvälineet 

niiden käyttöiän päättyessä. 

Valmistelija on myös sitä mieltä, että aluksen kadotettua kalastusvälineensä sen olisi annettava 

kaikki asiaankuuluvat tiedot lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Näitä tietoja olisi 

kerättävä järjestelmällisesti keskustietokantaan (SafeSeaNet) tilanteen valvomiseksi, erityisten 

ongelmien kartoittamiseksi ja kalastusvälineiden talteen ottamisen helpottamiseksi. Tämä 

auttaisi myös panemaan täytäntöön vanhojen kalastusvälineiden poisheittämistä koskevan 

kiellon. Tietojen perusteella komissio antaa säännöllisin väliajoin raportteja, joiden ansiosta 

kadotetut kalastusvälineet voidaan kartoittaa ja voidaan tukea kalastusvälineiden talteen 

ottamista ja muita toimenpiteitä. 

Hyvin usein kalastusalusten verkkoihin kerääntyy jätteitä. Valmistelijan mielestä tämän jätteen 

satamaan tuomatta jättämiselle ei saisi olla taloudellista perustetta. Komissio pyrkii 

kannustamaan ns. passiivisesti kalastetun jätteen toimittamista satamaan sisällyttämällä sen 

kustannukset kokonaan välillisten maksujen järjestelmään. Valmistelija pitää tätä tervetulleena 

lisäyksenä, vaikka se saattaa johtaa kalastusalusten maksujen yleiseen korotukseen. Hän 

vaatiikin, että kustannukset, jotka aiheutuvat passiivisesti kalastetun jätteen talteen ottamisesta 

satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä käsittelystä, katetaan satamassa 

olevia vastaanottolaitteita koskevan tarkistetun direktiivin mukaisista vaihtoehtoisista 

tulonlähteistä, joihin kuuluvat uusista laajennetun tuottajavastuun järjestelmistä saatavat tulot, 

tai tukimaksuista. 

Komissio ottaa käyttöön ”ympäristöystävällisten alusten” käsitteen: aluksella syntyvää jätettä 

vähentävät alukset voivat saada alennuksen maksuista. Valmistelijan mielestä 

vähimmäisvaatimuksia on selvennettävä ja yhdenmukaistettava. Hän ehdottaa uudessa 

liitteessä toimia, jotka vastaavat kiertotalouden periaatteita ja aluksista aiheutuvan meren 
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pilaantumisen ehkäisemisestä annetun kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol) kiinteää 

jätettä koskevia suuntaviivoja. Näihin toimenpiteisiin kuuluu jätteiden lajittelu syntypaikalla ja 

kerääminen sekä koulutus ja kertakäyttömateriaalien välttäminen.  

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että varmistetaan, että kiinteän jätteen tai ilman pilaantumiseen 

liittyvän jätteen päästöt, jotka on aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella tai törkeällä 

huolimattomuudella, katsotaan unionin lainsäädännössä rikokseksi. Tämä edellyttää, että 

jäsenvaltiot soveltavat asianmukaisia seuraamuksia. Jos tähän lisäykseen tehdään poikkeuksia, 

niiden olisi vastattava Marpol-yleissopimuksen poikkeuksia. 

Komission ehdotukseen satamissa olevia vastaanottolaitteita koskevan direktiivin 

tarkistamiseksi eivät tällä hetkellä sisälly öljyn tuotannossa ja varastoinnissa käytettävät 

kiinteät tai kelluvat offshore-alustat. Vuonna 2015 unionilla oli 232 tällaista alustaa, joilla 

kussakin työskenteli arviolta sadasta kahteen sataan henkilöä. Asiantuntijoiden mukaan ne 

muodostavat merkittävän osan merten roskaantumisen lähteistä. Valmistelija ehdottaa, että 

varmistetaan, että myös niiden jätteet kuljetetaan satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin. 

  



 

AD\1162817FI.docx 5/37 PE622.225v02-00 

 FI 

 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Otsikko 1 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON DIREKTIIVI 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON DIREKTIIVI 

aluksilta peräisin olevan jätteen 

toimittamiseen tarkoitetuista satamassa 

olevista vastaanottolaitteista sekä 

direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja 

direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU 

muuttamisesta 

aluksilta peräisin olevan jätteen 

toimittamiseen tarkoitetuista satamassa 

olevista vastaanottolaitteista sekä 

direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja 

direktiivien 2005/35/EY, 2009/16/EY ja 

2010/65/EU muuttamisesta 

(Ks. 20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa 

ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden 

määritelmään.) 

Perustelu 

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta 

ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä direktiivi 2005/35/EY 

kattaa ainoastaan aineet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja 

liitteeseen II (irtolastina kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava 

sisällyttämällä siihen liitteissä V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) 

tarkoitetut päästöt. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Aluksista aiheutuvan meren 

pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä 

(2) Aluksista aiheutuvan meren 

pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä 
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kansainvälisessä yleissopimuksessa, 

jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, 

määrätään paitsi yleisistä kielloista, jotka 

koskevat aluksista mereen laskettavia 

päästöjä, myös ehdoista, joiden nojalla 

tietyntyyppiset jätteet voidaan päästää 

meriympäristöön. Marpol-

yleissopimuksessa vaaditaan jäsenvaltioita 

varmistamaan, että satamissa on riittävät 

jätteiden vastaanottolaitteet. 

kansainvälisessä yleissopimuksessa, 

jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, 

määrätään paitsi yleisistä kielloista, jotka 

koskevat aluksista tai kiinteiltä tai 

kelluvilta alustoilta mereen laskettavia 

päästöjä, myös ehdoista, joiden nojalla 

tietyntyyppiset jätteet voidaan päästää 

meriympäristöön. Marpol-

yleissopimuksessa vaaditaan jäsenvaltioita 

varmistamaan, että satamissa on riittävät 

jätteiden vastaanottolaitteet. 

Perustelu 

Marpol-yleissopimuksella säännellään myös kiinteillä tai kelluvilla alustoilla syntyviä 

päästöjä, jotka olisikin mainittava tässä johdanto-osan kappaleessa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kahden viime vuosikymmenen 

aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen 

liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, 

joilla on tiukennettu aluksilta mereen 

laskettavia päästöjä koskevia määräyksiä 

ja kieltoja. 

(4) Kahden viime vuosikymmenen 

aikana Marpol-yleissopimukseen ja sen 

liitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia, 

joilla on tiukennettu jätteen toimittamista 

koskevia määräyksiä ja aluksilta mereen 

laskettavia päästöjä koskevia kieltoja. 

Perustelu 

Marpol-yleissopimuksessa käsitellään myös jätteiden toimittamista satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Tästä sääntelyssä tapahtuneesta 

kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan 

edelleen mereen. Tämä johtuu monista eri 

(7) Tästä sääntelyssä tapahtuneesta 

kehityksestä huolimatta jätteitä lasketaan 

edelleen mereen, ja tästä aiheutuu valtavia 
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tekijöistä. Satamissa ei aina ole saatavilla 

riittäviä vastaanottolaitteita, ja 

täytäntöönpanon valvonta on usein 

riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin 

tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia. 

ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja 

taloudellisia kustannuksia. Tämä johtuu 

monista eri tekijöistä. Satamissa ei aina ole 

saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, ja 

täytäntöönpanon valvonta on usein 

riittämätöntä. Myöskään jätteiden maihin 

tuomiselle ei ole riittäviä kannustimia. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Parannuksista huolimatta 

elintarvikejätettä voi edelleen syntyä 

runsaasti, erityisesti risteilyaluksilla. 

Elintarvikejätehuollon käytännöt 

edellyttävät yhä erillisten keräys- ja 

uudelleenkäyttökäytäntöjen kehittämistä. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Aluksilta peräisin olevan jätteen, 

mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, 

erilliskeräys on tarpeen sen 

varmistamiseksi, että se hyödynnetään 

jätehuoltoketjun loppupäässä. Kiinteä jäte 

erotellaan usein aluksilla kansainvälisten 

sääntöjen ja standardien mukaisesti. 

Unionin lainsäädännöllä olisi 

varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa 

jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että 

satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat 

järjestelyt. 

(12) Aluksilta peräisin olevan jätteen, 

mukaan lukien ajelehtivat kalastusvälineet, 

erilliskeräys uudelleenkäyttöä tai 

kierrätystä varten on tarpeen sen 

varmistamiseksi, että se hyödynnetään 

jätehuoltoketjun loppupäässä, ja siksi, että 

estetään sen merieläimille ja -ympäristölle 

aiheuttamat vahingot. Kiinteä jäte 

erotellaan usein aluksilla kansainvälisten 

sääntöjen ja standardien mukaisesti. 

Unionin lainsäädännöllä olisi 

varmistettava, että tätä aluksilla tapahtuvaa 

jätteen erottelua ei tee turhaksi se, että 

satamista puuttuvat erilliskeräystä koskevat 

järjestelyt. Jäsenvaltioiden olisi 

kannustettava ottamaan käyttöön 

erilliskeräysjärjestelmiä, jotka soveltuvat 
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parhaiten satamien ominaispiirteisiin. 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jätteen, kuten elintarvikejätteen, 

voiteluaineiden ja polttoöljyn, 

erilliskeräystä olisi kehitettävä edelleen, 

jotta voitaisiin mahdollistaa niiden 

uudelleenkäyttö kiertotalouden 

periaatteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vaikka suurin osa mereen 

joutuvista roskista on peräisin maalla 

tapahtuvasta toiminnasta, myös 

merenkulkualalla, kalastus ja 

virkistyskalastus mukaan luettuina, on 

suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä 

kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja 

ajelehtivista kalastusvälineistä. 

(13) Vaikka suurin osa mereen 

joutuvista roskista on peräisin maalla 

tapahtuvasta toiminnasta, myös 

merenkulkualalla, kalastus ja 

virkistyskalastus mukaan luettuina, on 

suuri vastuu suoraan mereen päätyvästä 

kiinteästä jätteestä, kuten muovista ja 

ajelehtivista kalastusvälineistä. Komissio 

on arvioinut, että yli 80 prosenttia meriin 

päätyvistä roskista on muovia ja että 

Euroopan rannoilta löytyneistä roskista 

27 prosenttia on muovia sisältäviä 

kalastusvälineitä, mikä vastaa 11 000:ta 

tonnia vuodessa. 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Direktiivissä 2008/98/EY esitetään 

jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat 

toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden olisi 
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toteutettava jätteen syntymisen 

ehkäisemiseksi. Näihin toimenpiteisiin 

olisi kuuluttava tavoite pysäyttää merten 

roskaantuminen, jotta voitaisiin päästä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, 

joka koskee kaikenlaisen merten 

pilaantumisen ehkäisemistä ja 

merkittävää vähentämistä. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Myös kiinteät tai kelluvat alustat 

roskaavat merta, ja ne olisi velvoitettava 

laatimaan jätehuoltosuunnitelma, 

keräämään jätteensä erikseen ja 

toimittamaan jätteensä unionin satamiin 

säännöllisin väliajoin. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) IMOn 13 päivänä helmikuuta 

2004 tehty alusten painolastivesien ja 

sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 

koskeva kansainvälinen yleissopimus, 

jäljempänä ’painolastivesiyleissopimus’, 

tuli voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017. 

Painolastivesiyleissopimuksessa 

velvoitetaan kaikki alukset käyttämään 

IMOn standardien mukaisia 

painolastivesien käsittelymenettelyjä ja 

vaaditaan, että nimetyissä satamissa ja 

terminaaleissa, joissa on 

painolastisäiliöiden puhdistus- tai 

korjausmahdollisuudet, on riittävät 

laitteet sedimenttien vastaanottoa varten. 
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Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta merten roskaantumiseen 

voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin 

tärkeää tarjota sopivat kannustimet 

jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen 

toimittamiseksi satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan 

saavuttaa kustannusten kattamiseen 

käytettävän järjestelmän avulla, jonka 

edellytyksenä on sellaisen välillisen 

maksun soveltaminen, joka on suoritettava 

riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai 

ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen 

ilman muita suoria kustannuksia. Kyseistä 

järjestelmää olisi sovellettava myös 

kalastuksen ja virkistyskalastuksen alalla, 

koska myös ne lisäävät osaltaan merten 

roskaantumista. 

(18) Jotta merten roskaantumiseen 

voidaan puuttua tehokkaasti, on erittäin 

tärkeää tarjota sopivat kannustimet 

jätteiden ja erityisesti kiinteän jätteen 

toimittamiseksi satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin. Tämä voidaan 

saavuttaa kustannusten kattamiseen 

käytettävän järjestelmän avulla, jonka 

edellytyksenä on sellaisen välillisen 

maksun soveltaminen, joka on suoritettava 

riippumatta siitä, toimitetaanko jätteitä vai 

ei, ja joka oikeuttaa jätteen toimitukseen 

ilman muita suoria kustannuksia. Kyseistä 

järjestelmää olisi sovellettava myös 

kalastuksen ja virkistyskalastuksen alalla, 

koska myös ne lisäävät osaltaan merten 

roskaantumista. Passiivisesti kalastetun 

jätteen toimittamisesta ei saisi aiheutua 

kalastusaluksille lisäkustannuksia. 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Kalastajat voivat olla 

merkittävässä asemassa meriin 

päätyneiden roskien puhdistamisessa 

tuomalla passiivisesti kalastetun jätteen 

takaisin satamaan, jotta se voidaan 

käsitellä asianmukaisesti. Jotta voitaisiin 

edistää verkkoihin tavanomaisten 

kalastustoimien aikana kertyneen 

passiivisesti kalastetun jätteen 

toimittamista, jäsenvaltioiden olisi 

katettava kustannukset jätteen 

keräämisestä satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin ja niiden 

myöhemmästä käsittelystä vaihtoehtoisista 



 

AD\1162817FI.docx 11/37 PE622.225v02-00 

 FI 

tulonlähteistä saaduilla tuloilla. 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (18 b) Jotta merten roskaantumista 

koskeva ongelma voitaisiin ratkaista 

tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi myös 

pyrittävä laatimaan strategioita ja 

suunnitelmia vähentääkseen 

kalastusvälineiden hylkäämistä mereen ja 

hyödynnettävä tässä esimerkiksi 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 

(EMKR) avustuksia sekä 

rakennerahastojen ja Euroopan 

alueellisen yhteistyön tukea samoin kuin 

alueiden tarvittavaa aktiivista 

osallistumista. Lisäksi olisi edistettävä 

uusia hallinnointivälineitä ja hyviä 

käytäntöjä, joita tarkastellaan esimerkiksi 

Adrianmerellä osin Euroopan 

alueelliseen yhteistyöhön myönnetyllä 

rahoituksella rahoitetuissa hankkeissa, ja 

yhtenä mahdollisuutena olisi antaa 

kalastuslaivastoille uusi rooli merten 

tarkkailijoina. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Ympäristöystävällisten alusten 

käsitettä (”Green Ship”) olisi kehitettävä 

edelleen jätehuoltoon liittyvissä 

näkökohdissa, jotta voidaan ottaa käyttöön 

tehokas palkitsemisjärjestelmä niitä aluksia 

varten, jotka vähentävät aluksella syntyvää 

jätettä. 

(19) Jätehuollossa olisi otettava 

käyttöön ympäristöystävällisten alusten 

käsite (”Green Ship”). Unionissa olisi 

vahvistettava vähimmäisvaatimuksia ja 

toteutettava ne mahdollisimman 

yhdenmukaisesti, jotta voidaan ottaa 

käyttöön tehokas palkitsemisjärjestelmä 

niitä aluksia varten, jotka vähentävät 

aluksella syntyvää jätettä ympäristön 

kannalta kestävän jätteen syntymisen 
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ehkäisemisen ja jätehuollon kautta 

noudattaen parhaita käytäntöjä ja IMOn 

vuonna 2017 vahvistamia suuntaviivoja 

Marpol-yleissopimuksen liitteen V 

täytäntöönpanemiseksi. Jäsenvaltioiden 

olisi edistettävä vaadittuja standardeja 

pidemmälle meneviä käytäntöjä. 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Lastijäämät ovat edelleen lastin 

omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti 

on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on 

usein taloudellista arvoa. Tästä syystä 

lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää 

kustannusten kattamiseen käytettävään 

järjestelmään eikä niihin pitäisi soveltaa 

edellä mainittua välillistä maksua, vaan 

vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi 

suoritettava lastijäämien toimittamisesta 

aiheutuva maksu asianomaisten osapuolten 

välisissä sopimusjärjestelyissä tai muissa 

paikallisissa järjestelyissä määritellyn 

mukaisesti. 

(20) Lastijäämät ovat edelleen lastin 

omistajan omaisuutta sen jälkeen, kun lasti 

on purettu satamaterminaalissa, ja niillä on 

usein taloudellista arvoa. Tästä syystä 

lastijäämiä ei pitäisi sisällyttää 

kustannusten kattamiseen käytettävään 

järjestelmään eikä niihin pitäisi soveltaa 

edellä mainittua välillistä maksua, vaan 

vastaanottolaitteiden käyttäjän olisi 

suoritettava lastijäämien toimittamisesta 

aiheutuva maksu asianomaisten osapuolten 

välisissä sopimusjärjestelyissä tai muissa 

paikallisissa järjestelyissä määritellyn 

mukaisesti. Tätä ei kuitenkaan saisi 

soveltaa lastijäämiin, joita ei ole helppo 

ottaa talteen, kuten parafiinin kaltaisiin 

korkean viskositeetin pysyviin kelluviin 

aineisiin. Tällaisten aineiden 

taloudellinen arvo voi olla vähäinen, joten 

niihin liittyy meriin huuhtoutumisen riski, 

jos niitä ei pestä asianmukaisesti pois 

satamassa olevissa vastaanottolaitteissa. 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Meriturvallisuuden 

parantamiseksi ja meriympäristön 

suojelun tehostamiseksi Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
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2005/35/EY1 a olisi muutettava siten, että 

unionin lainsäädännössä otetaan 

huomioon myös aluksista peräisin olevan 

jätteen aiheuttama pilaantuminen 

Marpol-yleissopimuksen liitteissä IV–VI 

olevan määritelmän mukaisesti ja että 

varmistetaan, että laittomista päästöistä 

vastuussa oleville määrätään 

asianmukaisia seuraamuksia. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä 

syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta 

ympäristön pilaantumisesta ja 

pilaamisrikoksista määrättävistä 

seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista 

seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, 

s. 11). 

Perustelu 

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta 

ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä se kattaa ainoastaan 

jätteet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja liitteeseen II (irtolastina 

kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava sisällyttämällä siihen 

liitteissä IV (käymäläjätevesi), V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) 

tarkoitetut päästöt. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Seurantaa ja valvontaa olisi 

helpotettava sähköisen raportoinnin ja 

tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä 

varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua 

tieto- ja valvontajärjestelmää olisi 

kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi 

jatkossakin perustuttava olemassa oleviin 

sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti 

SafeSeaNet-järjestelmään (unionin 

merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja 

THETIS-tarkastustietokantaan. 

(24) Seurantaa ja valvontaa olisi 

helpotettava sähköisen raportoinnin ja 

tietojenvaihdon järjestelmän avulla. Tätä 

varten direktiivillä 2000/59/EY perustettua 

tieto- ja valvontajärjestelmää olisi 

kehitettävä edelleen ja sen toiminnan olisi 

jatkossakin perustuttava olemassa oleviin 

sähköisiin tietojärjestelmiin, erityisesti 

SafeSeaNet-järjestelmään (unionin 

merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä) ja 

THETIS-tarkastustietokantaan. 
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Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot 

eri satamissa saatavilla olevista jätteiden 

vastaanottolaitteista. 

Järjestelmän olisi sisällettävä myös tiedot 

eri satamissa saatavilla olevista jätteiden 

vastaanottolaitteista ja kadotetuista 

kalastusvälineistä. 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Kansainvälisellä tasolla 

tapahtuneen kehityksen huomioon 

ottamiseksi ja ympäristön kannalta 

kestävien jätehuoltokäytäntöjen 

edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT-

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, 

jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset 

kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä 

tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä 

koskeviin viittauksiin, jotta voidaan 

tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin 

välineisiin tehtyjen muutosten 

soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin 

tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden 

kehittämiseksi ympäristöystävällisten 

alusten määrittämiseksi, jotta kyseisille 

aluksille voidaan myöntää alennettu 

jätemaksu. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(30) Kansainvälisellä tasolla 

tapahtuneen kehityksen huomioon 

ottamiseksi ja ympäristön kannalta 

kestävien jätehuoltokäytäntöjen 

edistämiseksi aluksilla komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT-

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi, 

jotta voidaan saattaa ajan tasalle viittaukset 

kansainvälisiin välineisiin ja liitteet sekä 

tehdä muutoksia kansainvälisiä välineitä 

koskeviin viittauksiin, jotta voidaan 

tarvittaessa estää kyseisiin kansainvälisiin 

välineisiin tehtyjen muutosten 

soveltaminen tämän direktiivin mukaisiin 

tarkoituksiin, sekä yhteisten perusteiden 

muuttamiseksi ympäristöystävällisten 

alusten määrittämiseksi siten, että samalla 

otetaan huomioon olemassa olevat hyvät 

käytännöt ja alhaalta ylöspäin 

suuntautuvat järjestelyt, jotta kyseisille 

aluksille voidaan myöntää alennettu 

jätemaksu. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’kiinteällä tai kelluvalla alustalla’ 

mitä tahansa avomerellä sijaitsevaa 

kiinteää tai kelluvaa alustaa, mukaan 

lukien porauslautat tai minkä tahansa 

kiinteässä, nestemäisessä tai 

kaasumaisessa muodossa olevan aineen 

tai materiaalin tuotannossa ja 

varastoinnissa käytettävät kelluvat 

tuotanto-, varastointi-, lastaus- tai 

purkamislaitteistot; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ 

kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen 

liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan 

kuuluvia jätteitä, mukaan lukien 

lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai 

lastaus-, purkamis- ja puhdistustoimien 

aikana, tai jätteitä, jotka kertyvät 

verkkoihin kalastustoimien aikana; 

c) ’aluksilta peräisin olevalla jätteellä’ 

kaikkia sellaisia Marpol-yleissopimuksen 

liitteiden I, II, IV, V ja VI soveltamisalaan 

kuuluvia jätteitä, mukaan lukien 

lastijäämät, joita syntyy aluksen matkan tai 

kiinteän tai kelluvan alustan käytön 

taikka lastaus-, purkamis-, puhdistus- ja 

aluksenkorjaustoimien aikana, mukaan 

lukien painolastisäiliöiden puhdistuksesta 

tai korjauksesta syntyvät sedimentit, tai 

jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin 

kalastustoimien aikana; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ’passiivisesti kalastetulla jätteellä’ 

jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin 

tahattomasti kalastustoimien aikana; 

 

Tarkistus  23 
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Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) ’lastijäämillä’ aluksen kannella tai 

lastitilassa olevia lastin jäännöksiä, jotka 

jäävät jäljelle lastauksen ja purkamisen 

jälkeen, mukaan lukien lastauksen ja 

purkamisen ylijäämät tai valumat, 

riippumatta siitä, ovatko ne märkiä, kuivia 

vai pesuveteen kulkeutuneita, pois lukien 

kannelle lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja 

aluksen ulkopintojen pöly; 

d) ’lastijäämillä’ aluksen kannella, 

lastitilassa tai säiliöissä olevia lastin 

jäännöksiä, jotka jäävät jäljelle lastauksen 

ja purkamisen jälkeen, mukaan lukien 

lastauksen ja purkamisen ylijäämät tai 

valumat, riippumatta siitä, ovatko ne 

märkiä, kuivia vai pesuveteen 

kulkeutuneita, pois lukien kannelle 

lakaisun jälkeen jäänyt lastipöly ja aluksen 

ulkopintojen pöly; 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) ’kalastusvälineellä’ esinettä tai 

laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa 

ja vesiviljelyssä meren elollisten 

luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu 

merenpinnalla ja jolla pyritään 

houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia 

meren elollisia luonnonvaroja; 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – l alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

l) ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää 

tilaa jätteen varastoimiseksi aluksella 

lähtöhetkestä seuraavaan käyntisatamaan 

saakka, mukaan lukien jäte, joka 

todennäköisesti syntyy matkan aikana; 

l) ’riittävillä varastotiloilla’ riittävää 

kullekin jätetyypille varattua tilaa jätteen 

varastoimiseksi aluksella lähtöhetkestä 

seuraavaan käyntisatamaan saakka, 

mukaan lukien jäte, joka todennäköisesti 

syntyy matkan aikana; 

 

Tarkistus  26 
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Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) satamissa ja terminaaleissa, joissa 

on painolastisäiliöiden puhdistus- tai 

korjausmahdollisuudet, on riittävät 

vastaanottolaitteet sedimenttien 

vastaanottoa varten; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) satamassa olevien 

vastaanottolaitteiden avulla aluksen 

jätteiden jätehuolto voidaan järjestää 

ympäristön kannalta asianmukaisella 

tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun 

asiaankuuluvan unionin jätelainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti. Tätä varten 

jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista 

peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä 

satamissa unionin jätelainsäädännön ja 

erityisesti direktiivien 2008/98/EY, 

2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. 

Edellä olevaa c alakohtaa sovelletaan 

rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 

1069/2009 vahvistettuja tiukempia 

vaatimuksia, jotka koskevat 

kansainvälisestä liikenteestä peräisin 

olevan ruokajätteen jätehuoltoa. 

c) satamassa olevien 

vastaanottolaitteiden avulla aluksen 

jätteiden jätehuolto voidaan järjestää 

ympäristön kannalta asianmukaisella 

tavalla direktiivin 2008/98/EY ja muun 

asiaankuuluvan unionin jätelainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti. Tätä varten 

jäsenvaltioiden on säädettävä aluksista 

peräisin olevan jätteen erilliskeräyksestä 

uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten 

satamissa unionin jätelainsäädännön ja 

erityisesti direktiivin 2008/98/EY, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 94/62/EY1 a sekä direktiivien 
2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti. 

Edellä olevaa c alakohtaa sovelletaan 

rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 

1069/2009 vahvistettuja tiukempia 

vaatimuksia, jotka koskevat 

kansainvälisestä liikenteestä peräisin 

olevan ruokajätteen jätehuoltoa. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 1994, pakkauksista ja 

pakkausjätteistä (EYVL L 365, 

31.12.1994, s. 10). 
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Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Asianomaisten 

satamaviranomaisten tai muussa 

tapauksessa asiaankuuluvien 

viranomaisten on varmistettava, että 

jätteen toimittamis- tai vastaanottotoimet 

toteutetaan riittäviä turvatoimia 

noudattaen, jotta vältytään ihmisille ja 

ympäristölle aiheutuvilta riskeiltä tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 

satamissa. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kussakin satamassa on otettava 

käyttöön ja pantava täytäntöön 

asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja 

käsittelysuunnitelma asianomaisia 

osapuolia, erityisesti sataman käyttäjiä tai 

sataman käyttäjien edustajia, kuullen. 

Kuulemisia olisi järjestettävä sekä 

suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa 

että niiden hyväksymisen jälkeen, 

erityisesti jos on tehty merkittäviä 

muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten 

osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat 

yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty 

liitteessä 1. 

1. Kussakin satamassa on otettava 

käyttöön ja pantava täytäntöön 

asianmukainen jätteiden vastaanotto- ja 

käsittelysuunnitelma asianomaisia 

osapuolia, myös sataman käyttäjiä tai 

sataman käyttäjien edustajia ja 

kansalaisyhteiskuntaa, kuullen. 

Kuulemisia olisi järjestettävä sekä 

suunnitelmien laatimisen alkuvaiheessa 

että niiden hyväksymisen jälkeen, 

erityisesti jos on tehty merkittäviä 

muutoksia 4, 6 ja 7 artiklan vaatimusten 

osalta. Suunnitelmien laatimista koskevat 

yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty 

liitteessä 1. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Hyvin pienet satamat, joissa on 

yleensä vähän tai harvoin 

huvialusliikennettä, voidaan jättää tämän 

artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, jos 

niiden vastaanottolaitteet on integroitu 

kunnan hallinnoimaan tai sen lukuun 

hallinnoituun 

jätteenkäsittelyjärjestelmään ja jos 

jäsenvaltiot, joissa kyseiset satamat 

sijaitsevat, varmistavat, että näiden 

satamien käyttäjille annetaan tietoa 

jätehuoltojärjestelmästä. 

 Jäsenvaltioiden, joissa kyseiset satamat 

sijaitsevat, on ilmoitettava nämä satamat 

sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetussa 

tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän 

osassa. 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

3 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Aluksilta peräisin olevan jätteen 

toimittaminen 

Alusten jätepäästöt ja aluksilta peräisin 

olevan jätteen toimittaminen 

(Tarkistus liittyy 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.) 

Perustelu 

Jaksossa olisi käsiteltävä myös Marpol-yleissopimuksen mukaisesti sovellettavia 

päästökieltoja. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Aluksilta peräisin olevan jätteen 

toimittaminen 

Alusten jätepäästöt ja aluksilta peräisin 

olevan jätteen toimittaminen 
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(Tarkistus liittyy 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.) 

Perustelu 

Artiklassa olisi käsiteltävä myös Marpol-yleissopimuksen mukaisesti sovellettavia 

päästökieltoja. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Unionin satamassa käyvän aluksen 

päällikön on ennen satamasta lähtöä 

toimitettava kaikki aluksella oleva jäte 

satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen 

Marpol-yleissopimuksen asiaankuuluvien 

päästönormien mukaisesti. 

1. Unionin satamassa käyvän aluksen 

päällikön on ennen satamasta lähtöä 

toimitettava kaikki aluksella oleva jäte 

satamassa olevaan vastaanottolaitteeseen 

eikä hän saa satamasta lähdettyään 

päästää jätettä mereen toimittamista ja 

päästöjä koskevien Marpol-

yleissopimuksen asiaankuuluvien normien 

ja määräysten nojalla. Tätä vaatimusta 

sovelletaan myös painolastisäiliöiden 

puhdistuksesta ja korjauksesta syntyviin 

sedimentteihin 

painolastivesiyleissopimuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jos seuraava käyntisatama 

sijaitsee unionin ulkopuolella tai on 

perusteltua aihetta olettaa, että 

seuraavassa käyntisatamassa ei ole 

saatavilla riittäviä vastaanottolaitteita, tai 

jos kyseinen satama ei ole tiedossa, 

jäsenvaltion on vaadittava alusta 

toimittamaan jätteensä satamaan ennen 

lähtöä. 

7. Jos saatavilla olevien tietojen, 

mukaan lukien tämän direktiivin 

14 artiklassa tarkoitetussa tieto-, 

seuranta- ja valvontajärjestelmässä tai 

GISIS-järjestelmässä sähköisesti 

saatavilla olevat tiedot, perusteella ei 

voida vahvistaa, että seuraavassa 

käyntisatamassa on saatavilla riittävät 

vastaanottolaitteet, tai jos kyseinen satama 

ei ole tiedossa, jäsenvaltion on vaadittava 

alusta toimittamaan jätteensä satamaan 
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ennen lähtöä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Kiinteän tai kelluvan alustan 

päällikön on varmistettava, että sen jäte 

toimitetaan satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin säännöllisin 

väliajoin Marpol-yleissopimuksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

7 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Unionin satamassa käyvän aluksen 

päällikön on ennen satamasta lähtöä 

sovellettava esipesumenettelyjä korkean 

viskositeetin pysyviin kelluviin aineisiin, 

mukaan lukien parafiini, Marpol-

yleissopimuksen liitteen II mukaisesti ja 

tyhjennettävä mahdolliset jäämät tai 

vesiseokset purkusatamaan, kunnes säiliö 

on tyhjä eikä tyhjennysputkissa ole 

jäämiä. 

Perustelu 

Pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevä alakomitea hyväksyi helmikuussa 2018 

tarkistusluonnokset, joissa edellytetään korkean viskositeetin pysyvien kelluvien aineiden 

säiliöiden esipesua. Tätä harkitaan myös hyväksyttäväksi liitteeseen II meriympäristön 

suojelukomitean 73. konferenssissa, joten EU:n olisi sisällytettävä nämä vaatimukset 

tarkistettuun direktiiviin ja tehtävä niistä unionin lainsäädäntöä, ja sen olisi myös lisättävä 

siihen vaatimus, että tyhjennysputkissa ei ole jäämiä. Erityisesti parafiini huuhtoutuu meriin 

ja ajautuu Euroopan rannoille aiheuttaen ongelmia muun muassa luonnonvaraiselle 

kasvistolle ja eläimistölle. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kustannukset, jotka aiheutuvat 

aluksista peräisin olevan jätteen, lukuun 

ottamatta lastijäämiä, vastaanottoon ja 

käsittelyyn tarkoitettujen satamassa olevien 

vastaanottolaitteiden käytöstä, katetaan 

aluksilta kerättävillä maksuilla. 

Mainittuihin kustannuksiin sisältyvät 

liitteessä 4 luetellut tekijät. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kustannukset, jotka aiheutuvat 

aluksista peräisin olevan jätteen, mukaan 

lukien korkean viskositeetin pysyvien 

kelluvien aineiden lastijäämät mutta 

lukuun ottamatta muita lastijäämiä, 

vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen 

satamassa olevien vastaanottolaitteiden 

käytöstä, katetaan aluksilta kerättävillä 

maksuilla. Mainittuihin kustannuksiin 

sisältyvät liitteessä 4 luetellut tekijät. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) jotta luotaisiin mahdollisimman 

suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen 

liitteen V mukaiselle jätteiden 

toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin 

kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte, 

aluksilta perittävän välillisen maksun on 

katettava kaikki satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin liittyvät kustannukset 

kyseisen jätteen osalta, jotta voidaan taata 

oikeus jätteen toimittamiseen ilman muita 

suoria maksuja; 

c) jotta luotaisiin mahdollisimman 

suuri kannustin Marpol-yleissopimuksen 

liitteen V mukaiselle jätteiden 

toimittamiselle, mukaan lukien verkkoihin 

kalastustoimien aikana kerääntynyt jäte ja 

korkean viskositeetin pysyvien kelluvien 

aineiden lastijäämät, aluksilta perittävän 

välillisen maksun on katettava kaikki 

satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin 

liittyvät kustannukset kyseisen jätteen 

osalta, jotta voidaan taata oikeus jätteen 

toimittamiseen ilman muita suoria 

maksuja; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 c a) jotta vältettäisiin se, että 

kustannukset, jotka aiheutuvat 

passiivisesti kalastetun jätteen 

keräämisestä satamassa oleviin 

vastaanottolaitteisiin ja sen myöhemmästä 

käsittelystä, jäävät sataman käyttäjien 

vastattaviksi, jäsenvaltioiden on katettava 

nämä kustannukset kokonaan liitteessä 4 

luetelluista vaihtoehtoisista tulonlähteistä 

saatavilla tuloilla; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Maksuja alennetaan, jos alus on 

suunniteltu, varusteltu ja toimii siten, että 

sen voidaan osoittaa tuottavan vähemmän 

jätettä ja huolehtivan jätteestään kestävällä 

ja ympäristöystävällisellä tavalla. 

Komissiolle annetaan 19 artiklan 
mukaisesti valta täsmentää delegoiduilla 

säädöksillä perusteet sen määrittämiseksi, 

täyttääkö alus tässä kohdassa esitetyt 

aluksella olevaa jätehuoltoa koskevat 

vaatimukset. 

5. Maksuja alennetaan, jos alus on 

suunniteltu, varusteltu ja toimii ja jos 

siihen liittyvät julkiset hankinnat 

toteutetaan siten, että sen voidaan osoittaa 

tuottavan vähemmän sen lajin jätettä, 

johon maksua sovelletaan, ja huolehtivan 

jätteestään kestävällä ja 

ympäristöystävällisellä tavalla liitteen 4 a 

mukaisesti, kun kyse on muista kuin 

kalastusaluksista, ja liitteen 4 b 
mukaisesti, kun kyse on kalastusaluksista. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

19 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä 4 a ja 

4 b yhdenmukaistettujen 

vähimmäisvaatimusten muuttamiseksi. 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) vapautuksella ei ole kielteistä 

vaikutusta meriturvallisuuteen, 

terveyteen, alusten asumis- tai työoloihin 
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tai meriympäristöön; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Direktiivin 2009/16/EY 

soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten 

tarkastuksissa jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tarkastuksia tehdään 

vähintään 20 prosentille yksittäisten 

alusten kokonaismäärästä kussakin 

seuraavista luokista: 

1. Direktiivin 2009/16/EY 

soveltamisalan ulkopuolelle jäävien alusten 

tarkastuksissa jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tarkastuksia tehdään 

vuosittain vähintään 20 prosentille 

yksittäisten alusten kokonaismäärästä 

kussakin seuraavista luokista: 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, 

joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, 

ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on 

alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että 

tämän direktiivin sovellettavia 

vaatimuksia noudatetaan, sekä 

varmistettava, että tarkastuksia tehdään 

vuosittain vähintään 20 prosentille 

kyseisessä jäsenvaltiossa käyvien 

yksittäisten kalastusalusten ja huvialusten 

kokonaismäärästä. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tarkastusten tulokset on tallennettava siihen 

2. Edellä 1 ja 1 a kohdassa 

tarkoitettujen tarkastusten tulokset on 
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tieto-, seuranta- ja valvontajärjestelmän 

osaan, johon viitataan tämän direktiivin 15 

artiklassa. 

tallennettava siihen tieto-, seuranta- ja 

valvontajärjestelmän osaan, johon viitataan 

tämän direktiivin 15 artiklassa. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarkastusmenettelyt kalastusaluksille, 

joiden bruttovetoisuus on alle 100 tonnia, 

ja huvialuksille, joiden bruttovetoisuus on 

alle 100 tonnia, sen varmistamiseksi, että 

tämän direktiivin sovellettavia 

vaatimuksia noudatetaan. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) kalastusvälineiden kadotessa 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/20091 

a 48 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot; 

 ______________ 

 1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, 

annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, 

unionin valvontajärjestelmästä, jonka 

tarkoituksena on varmistaa yhteisen 

kalastuspolitiikan sääntöjen 

noudattaminen, asetusten (EY) N:o 

847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 

811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 

2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 

388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 

676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 

1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 

muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 

2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 

1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 

22.12.2009, s. 1). 
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Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jotta voidaan varmistaa 

yhdenmukaiset edellytykset 

kalastusvälineiden katoamista koskevalle 

raportoinnille, komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa raportoinnin 

muodon määrittelemiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Komissio julkaisee sille 2 kohdan 

d a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen 

tietojen perusteella viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2022 ja sen 

jälkeen joka toinen vuosi 

yhteenvetokertomuksen kadonneista 

kalastusvälineistä. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio varmistaa, että 

tarkastustietokannasta on mahdollista 

hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia 

asiaankuuluvia tietoja direktiivin 

täytäntöönpanon seurantaa varten. 

4. Komissio varmistaa, että 

tarkastustietokannasta on mahdollista 

hakea kaikkia jäsenvaltioiden ilmoittamia 

asiaankuuluvia tietoja direktiivin 

täytäntöönpanon seurantaa varten. 

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
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tietokantaa seuratakseen direktiivin 

täytäntöönpanoa ja kiinnittää huomiota 

kattavaa täytäntöönpanoa koskeviin 

epäilyihin, jotta voidaan toteuttaa 

korjaavia toimia. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio järjestää tämän direktiivin 

soveltamisesta unionin satamissa 

kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden 

kansallisten viranomaisten ja 

asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin 

asiantuntijoiden, välillä. 

Komissio järjestää tämän direktiivin 

soveltamisesta unionin satamissa 

kokemustenvaihtoa jäsenvaltioiden 

kansallisten viranomaisten ja 

asiantuntijoiden, myös yksityisen sektorin 

ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden, 

välillä. 

Perustelu 

Kokemustenvaihdon ei pitäisi rajoittua vain kansallisiin viranomaisiin ja yksityisen sektorin 

asiantuntijoihin, vaan siihen olisi otettava mukaan myös kansalaisyhteiskunnan 

asiantuntijoita. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä 

...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän 

direktiivin hyväksymisestä] ja sen jälkeen 

joka toinen vuosi raportoitava komissiolle 

parhaista käytännöistään, jotka koskevat 

kestävää jätehuoltoa aluksilla ja niiden 

satamissa. Komissio laatii kuuden 

kuukauden kuluttua kustakin 

raportoinnin määräajasta kertomuksen 

näistä parhaista käytännöistä antaakseen 

ohjeistusta edistymisestä kohti tämän 

direktiivin tavoitteita. 
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Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Direktiivi 2005/35/EY 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Direktiivin 2005/35/EY muuttaminen 

 Muutetaan direktiivi 2005/35/EY 

seuraavasti: 

 1) Korvataan 2 artiklan 2 alakohta 

seuraavasti: 

2.  ”ympäristöä pilaavilla aineilla” 

aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 -

yleissopimuksen liitteen I (öljy) ja 

liitteen II (irtolastina kuljetettavat 

haitalliset nestemäiset aineet) piiriin; 

”2. ’ympäristöä pilaavilla aineilla’ 

aineita, jotka kuuluvat Marpol 73/78 -

yleissopimuksen, sellaisena kuin se 

kulloinkin on voimassa, liitteen I (öljy), 

liitteen II (irtolastina kuljetettavat 

haitalliset nestemäiset aineet), liitteen IV 

(käymäläjätevesi), liitteen V (kiinteä jäte) 

ja liitteen VI (ilman pilaantumiseen 

liittyvä jäte) piiriin;” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 

20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa 

ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden 

määritelmään.) 

Perustelu 

Direktiivissä 2005/35/EY määritetään säännöt, jotka koskevat alusten aiheuttamasta 

ympäristön pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia. Tällä hetkellä se kattaa ainoastaan 

jätteet, jotka kuuluvat Marpol-yleissopimuksen liitteeseen I (öljy) ja liitteeseen II (irtolastina 

kuljetettavat haitalliset nestemäiset aineet). Sitä olisi muutettava sisällyttämällä siihen 

liitteissä IV (käymäläjätevesi), V (kiinteä jäte) ja VI (ilman pilaantumiseen liittyvä jäte) 

tarkoitetut päästöt. Tällaisten päästöjen aiheuttaminen tahallaan, piittaamattomuudella tai 

törkeällä huolimattomuudella olisi lisäksi katsottava rikokseksi. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi) 
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Direktiivi 2005/35/EY 

5 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 2)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1.  Säännösten rikkomisena ei pidetä 

ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 3 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, 

jos päästö täyttää Marpol 73/78 -

yleissopimuksen liitteessä I olevassa 15, 

34, 4.1 tai 4.3 säännössä tai liitteessä II 

olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 säännössä 

asetetut edellytykset. 

”1.  Säännösten rikkomisena ei pidetä 

ympäristöä pilaavien aineiden päästöä 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille, 

jos päästö täyttää Marpol 73/78 -

yleissopimuksen, sellaisena kuin se 

kulloinkin on voimassa, liitteessä I 

olevassa 15, 34, 4.1 tai 4.3 säännössä, 

liitteessä II olevassa 13, 3.1.1 tai 3.1.3 

säännössä, liitteessä IV olevassa 3 tai 11 

säännössä, liitteessä V olevassa 4, 5, 6 tai 

7 säännössä tai liitteessä VI olevassa 3 

säännössä asetetut edellytykset.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 

20 a artiklaan (uusi) tehtävä uusi tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa 

ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden 

määritelmään.) 

Perustelu 

Ympäristöä pilaavien aineiden määritelmän muuttamisen johdosta myös poikkeukset on 

muutettava vastaavasti. Poikkeuksissa olisi otettava huomioon Marpol-yleissopimuksen 

poikkeukset. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi) 

Direktiivi 2005/35/EY 

5 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 3)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2.  Säännösten rikkomisena ei pidetä 

aluksen omistajan eikä päällikön eikä 

laivaväen osalta ympäristöä pilaavien 

aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d 

tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos 

”2.  Säännösten rikkomisena ei pidetä 

aluksen omistajan eikä päällikön eikä 

laivaväen osalta ympäristöä pilaavien 

aineiden päästöä 3 artiklan 1 kohdan c, d 

tai e alakohdassa tarkoitetuille alueille, jos 
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päästö täyttää Marpol 73/78 -

yleissopimuksen liitteessä I olevassa 4.2 

säännössä tai liitteessä II olevassa 3.1.2 

säännössä asetetut edellytykset. 

päästö täyttää Marpol 73/78 -

yleissopimuksen, sellaisena kuin se 

kulloinkin on voimassa, liitteessä I 

olevassa 4.2 säännössä, liitteessä II 

olevassa 3.1.2 säännössä, liitteessä IV 

olevassa 3 tai 11 säännössä, liitteessä V 

olevassa 4, 5, 6 tai 7 säännössä tai 

liitteessä VI olevassa 3 säännössä asetetut 

edellytykset.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Ks. 

20 a artiklaan (uusi) tehtävä tarkistus, jossa ehdotetaan muutosta alusten aiheuttamaa 

ympäristön pilaantumista koskevaan direktiiviin sisältyvään ympäristöä pilaavien aineiden 

määritelmään.) 

Perustelu 

Ympäristöä pilaavien aineiden määritelmän muuttamisen johdosta myös poikkeukset on 

muutettava vastaavasti. Poikkeuksissa olisi otettava huomioon Marpol-yleissopimuksen 

poikkeukset. Liitteiden IV, V tai VI mukaisten ympäristöä pilaavien aineiden osalta ei ole 

syytä soveltaa erilaisia poikkeuksia salmiin, talousvyöhykkeisiin tai aavaan mereen. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – alaotsikko 1 

 

Komission teksti Tarkistus 

Satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin 

liittyvien toiminta- ja 

hallintokustannusten luokat 

Satamassa olevien vastaanottolaitteiden 

toimintaan ja hallinnointiin liittyvien 

kustannusten ja nettotulojen luokat 

Perustelu 

Myös nettotulot olisi ilmoitettava. Ne olisi käytettävä muun muassa kattamaan kustannukset, 

joita aiheutuu passiivisesti kalastetusta jätteestä. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite 4 – 2 a sarake (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Nettotulot 

 Nettotulot jätehuoltosuunnitelmista ja 

kansallisesta/alueellisesta rahoituksesta, 

mukaan lukien jäljempänä luetellut 

tuloelementit. 

 – Laajennetun tuottajavastuun 

järjestelmien tarjoamat taloudelliset 

nettohyödyt 

 – Jätehuollosta, esimerkiksi 

kierrätysjärjestelmistä, saatavat muut 

nettotulot 

 – Rahoitus Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta 

 – Muu satamille saatavissa oleva 

rahoitus tai tuki jätehuoltoa ja kalastusta 

varten. 

Perustelu 

Nettotulot olisi ilmoitettava. Ne olisi käytettävä kattamaan kustannukset, joita aiheutuu 

passiivisesti kalastetusta jätteestä. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

4 a liite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE 4 a 

 VAATIMUKSET MUILLE KUIN 

KALASTUSALUKSILLE, JOTTA NE 

VOIVAT SAADA 8 ARTIKLAN 5 

KOHDAN MUKAISEN ALENNUKSEN 

MAKSUISTA  

 Muiden kuin kalastusalusten on 

täytettävä seuraavat vaatimukset 

saadakseen alennuksen maksuista: 

 a) niiden on hyväksyttävä kiinteän 

jätteen vähentämistä koskeva 

jätehuoltosuunnitelma, johon sisältyy 
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toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

minimoidaan sellaisten aineiden 

ottaminen alukselle, joista voi tulla 

jätettä; 

 b) niiden on vahvistettava 

toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

vähennetään tavaroiden ja toimitusten 

hankinnan aikana syntyvää kiinteää 

jätettä muun muassa 

 – käyttämällä tavaroita, jotka tulevat 

irtotavarana tai kierrätetyissä 

pakkauksissa tai uudelleenkäytettävissä 

pakkauksissa ja säiliöissä; 

 – välttämällä mahdollisuuksien 

mukaan kertakäyttöisten kuppien, 

taloustavaroiden, astioiden, pyyhkeiden, 

riepujen ja muiden päivittäistavaroiden 

käyttöä; 

 – välttämällä tavaroita, jotka on 

valmistettu muovista tai pakattu muoviin, 

jollei niitä ole nimenomaisesti suunniteltu 

uudelleenkäytettäväksi; 

 c) niiden on vahvistettava 

toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

vähennetään lastin käsittelyssä ja 

kiinnityksessä tai sääoloilta suojaamisessa 

käytettävien materiaalien valinnan aikana 

syntyvää kiinteää jätettä muun muassa 

 – käyttämällä lastin suojana 

kertakäyttöisten tai kierrätettävien 

muovikatteiden sijasta pysyviä 

uudelleenkäytettäviä päällyksiä; 

 – käyttämällä kiinnitysjärjestelmiä 

ja -menettelyjä, joissa sälytyspuu-, tuki-, 

vuoraus- ja pakkausmateriaalit käytetään 

uudelleen; 

 d) niiden on otettava käyttöön 

kiinteän jätteen lajittelu syntypaikalla ja 

kerääminen muun muassa asettamalla 

aluksella käyttöön selkeästi merkittyjä 

jäteastioita, joihin kiinteä jäte kerätään ja 

lajitellaan sitä mukaa kuin sitä syntyy; 

 e) niiden on tarjottava miehistölle 

koulutusta ja otettava käyttöön 

operatiivisia menettelyjä, joilla rajoitetaan 
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kaikenlaisen jätteen tahattomia tai 

tahallisia päästöjä; 

 f) niiden on pantava täytäntöön 

kurinpitomenettelyjä ja määrättävä 

seuraamuksia työntekijöiden 

väärinkäytöksistä, joka johtavat siihen, 

että jätteitä pääsee mereen. 

Perustelu 

Liitteessä olisi vahvistettava vaatimukset, joiden täyttyessä maksuista voi saada alennuksen. 

Nämä vaatimukset perustuvat Marpol-yleissopimuksen suuntaviivoihin. Valmistelija on 

lisännyt miehistön koulutusta ja kurinpitomenettelyjä koskevat säännökset. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite 4 b (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE 4 b 

 VAATIMUKSET 

KALASTUSALUKSILLE, JOTTA NE 

VOIVAT SAADA 8 ARTIKLAN 5 

KOHDAN MUKAISEN ALENNUKSEN 

MAKSUISTA 

 Kalastusalusten on täytettävä seuraavat 

vaatimukset saadakseen alennuksen 

maksuista: 

 1. Kaikille kalastusaluksille: 

 – niiden on hankittava 

kalastusvälineitä ja niiden osia, jotka on 

suunniteltu edistämään uudelleenkäyttöä 

ja kierrätystä käyttöiän lopussa; 

 – niiden on tarjottava koulutusta, 

jolla estetään kalastusvälineiden 

katoaminen ja otetaan talteen kadonneita 

välineitä; 

 – niiden on toimitettava verkkoihin 

kalastustoimien aikana kertynyt 

passiivisesti kalastettu jäte satamassa 

oleviin vastaanottolaitteisiin. 
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 2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa 

säädetään, yli 12 metrin pituisille 

kalastusaluksille: 

 a) niiden on hyväksyttävä kiinteän 

jätteen vähentämistä koskeva 

jätehuoltosuunnitelma, johon sisältyy 

toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

minimoidaan sellaisten aineiden 

ottaminen alukselle, joista voi tulla 

jätettä; 

 b) niiden on vahvistettava 

toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

vähennetään tavaroiden ja toimitusten 

hankinnan aikana syntyvää kiinteää 

jätettä muun muassa 

 – käyttämällä tavaroita, jotka tulevat 

irtotavarana tai kierrätetyissä 

pakkauksissa tai uudelleen käytettävissä 

pakkauksissa ja säiliöissä; 

 – välttämällä mahdollisuuksien 

mukaan kertakäyttöisten kuppien, 

taloustavaroiden, astioiden, pyyhkeiden, 

riepujen ja muiden päivittäistavaroiden 

käyttöä; 

 – välttämällä tavaroita, jotka on 

valmistettu muovista tai pakattu muoviin, 

jollei niitä ole nimenomaisesti suunniteltu 

uudelleenkäytettäväksi; 

 c) niiden on vahvistettava 

toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla 

vähennetään lastin käsittelyssä ja 

kiinnityksessä tai sääoloilta suojaamisessa 

käytettävien materiaalien valinnan aikana 

syntyvää kiinteää jätettä muun muassa 

 – käyttämällä lastin suojana 

kertakäyttöisten tai kierrätettävien 

muovikatteiden sijasta pysyviä 

uudelleenkäytettäviä päällyksiä; 

 – käyttämällä kiinnitysjärjestelmiä 

ja -menettelyjä, joissa sälytyspuu-, tuki-, 

vuoraus- ja pakkausmateriaalit käytetään 

uudelleen; 

 d) niiden on otettava käyttöön 

kiinteän jätteen lajittelu syntypaikalla ja 

kerääminen muun muassa asettamalla 
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aluksella käyttöön selkeästi merkittyjä 

jäteastioita, joihin kiinteä jäte kerätään ja 

lajitellaan sitä mukaa kuin sitä syntyy; 

 e) niiden on tarjottava miehistölle 

koulutusta ja otettava käyttöön 

operatiivisia menettelyjä, joilla rajoitetaan 

kaikenlaisen jätteen tahattomia tai 

tahallisia päästöjä; 

 f) niiden on pantava täytäntöön 

kurinpitomenettelyjä ja asetettava 

seuraamuksia työntekijöiden 

väärinkäytöksistä, joka johtavat siihen, 

että jätteitä pääsee mereen. 

 3. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa 

säädetään, alle 12 metrin pituisille 

kalastusaluksille, jotka toimivat 

yksinomaan aluemerillään tai eivät 

koskaan ole pidempään kuin 24 tuntia 

merellä: 

 – niillä on oltava aluksella 

välineistöä kadonneiden 

kalastusvälineiden talteen ottamiseksi. 

Perustelu 

Liitteessä olisi vahvistettava vaatimukset, joiden täyttyessä kalastusalukset voivat saada 

alennuksen maksuista. Joitakin vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin kalastusaluksiin, 

joitakin vain keskisuuriin/suuriin tai pieniin aluksiin. Jotta kalastusalukset voisivat saada 

alennuksen maksuista, kaikkien niiden olisi hankittava uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä 

verkkoja. Keskisuurten tai suurten kalastusalusten olisi toteutettava kiinteän jätteen 

vähentämistä koskevia toimenpiteitä Marpol-yleissopimuksen suuntaviivojen perusteella. 

Pienillä kalastusaluksilla olisi oltava kannustin säilyttää aluksella välineistöä kadonneiden 

kalastusvälineiden talteen ottamiseksi. 
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