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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et merre satub väga suur hulk plasti ja plastiosakesi, mis kõrvaleheidetuna 

vees osadeks lagunevad ja seejärel toiduahelasse satuvad, kus mürgiseid ühendeid söövad 

sisse mitmed erinevad mereloomad ja kus need ühendid võivad mürgitada mere 

bioloogilisi ressursse ja põhjustada nende surma, aga ka mõjutada otseselt inimeste 

tervist; arvestades, et merre sattunud plastprügi võib mõjutada ka püügivahendite 

tõhusust, seda eriti väikesemahulise kalapüügi puhul, kus see põhjustab majanduslikke 

probleeme; 

B. arvestades, et merre sattunud plastprügi on ülemaailmne probleem, mida saab lahendada 

vaid rahvusvahelise koostöö kaudu; 

C. arvestades, et 23.–27. mail 2016. aastal toimunud ÜRO Keskkonnaprogrammi 

Keskkonnaassamblee resolutsioonis nr 11 tunnistati, et plastprügi ja plastiosakeste 

esinemine merekeskkonnas on kiiresti süvenev ja tõsine ülemaailmne probleem, mis 

vajab kiiret ülemaailmset reageerimist, milles võetakse arvesse toote olelusringil 

põhinevat lähenemist; 

D. arvestades, et samas resolutsioonis ärgitati toote valmistajaid ja teisi loobuma esmaste 

mikroplastiosakeste kasutamisest toodetes või seda vähendama; arvestades, et Ameerika 

Ühendriikides ja Kanadas on teatud hügieenitoodetes plastiosakeste kasutamine keelatud; 

arvestades, et mitmed liikmesriigid on teavitanud komisjoni seaduseelnõudest, millega 

keelustatakse plastiosakesed teatud kosmeetikatoodetes, ning arvestades, et komisjon on 

palunud Euroopa Kemikaaliametil tahtlikult lisatud plastiosakesi piirata; arvestades, et 

nõukogu on samuti kutsunud komisjoni üles võtma meetmeid, eelkõige kosmeetikas ja 

puhastustoodetes sisalduvate plastiosakeste suhtes; arvestades, et tarbijate hulgas on 

plaste käsitleva terminoloogiaga seoses palju segadust, eriti bioplasti ning biolaguneva ja 

bioressursipõhise plasti osas, ning et plastitootjatelt saadud selge teave on plastistrateegia 

saavutamisel kriitilise tähtsusega; 

E. arvestades, et komisjon on võtnud oma kohustuseks töötada ökodisaini direktiivi1 raames 

välja toodetele vajaduse korral esitatavad plastiosakesi hõlmavad nõuded ning et 

komisjon on ökomärgise ja keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide hulgas 

töötanud välja ka plasti ringlussevõetavuse parandamise kriteeriumid; 

F. arvestades, et mereplasti kõrvaldamise lahendusi ei saa eraldada üldisest 

plastistrateegiast; arvestades, et kalanduskontrolli määruse artikkel 482, milles on 

sätestatud meetmed kaotatud püügivahendite tagasi toomise edendamiseks, on samm 

õiges suunas, kuid on liiga piiratud ulatusega, arvestades, et liikmesriikidel on lubatud 

selle kohustuse täitmisest välja arvata valdav enamik kalalaevu ja et aruandluse nõuete 

rakendamine on endiselt vilets; 

G. arvestades, et liikmesriigid on rahvusvahelisele laevade põhjustatava merereostuse 

                                                 
1 ELT L 285, 31.10.2009, lk 10. 
2 ELT L 343, 22.12.2009, lk 1. 
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vältimise konventsioonile (MARPOL) alla kirjutanud ja peaksid püüdlema selle sätete 

täieliku rakendamise poole; 

H. arvestades, et varipüük toimub siis, kui mereloomad jäävad kinni kaotatud või 

mahajäetud biolagunematutesse raamvõrkudesse, lõkspüünistesse või jadaõngedesse, 

takerduvad neisse, saavad vigastada, jäävad nälga või surevad; arvestades, et 

püügivahendite kaotamine ja mahajätmine põhjustab varipüüki; arvestades, et 

kalanduskontrolli määruses on esitatud varustuse märkimise ning kaotatud varustusest 

teavitamise ja selle väljatoomise kohustuse nõue; arvestades, et mõned kalurid toovad 

seetõttu merelt kättesaadud võrgud omal algatusel sadamasse tagasi; 

I. arvestades, et kuigi on raske täpselt hinnata, kui palju mereprügist pärineb vesiviljelusest, 

moodustavad plastid ja plastiosakesed mereprügist hinnanguliselt 80 % ning ligikaudu 

20–40 % sellest merre sattunud plastprügist on osaliselt seotud inimeste tegevusega 

merel, sealhulgas kauba- ja kruiisilaevadega, ning ülejäänu on seotud inimeste tegevusega 

maismaal, ning arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hiljutise 

uuringu1 andmetel tuleneb umbes 10 % mereprügist kaotatud ja kõrvaleheidetud 

püügivahenditest; arvestades, et kaotatud ja kõrvaleheidetud püügivahendid on üks 

merresattunud plastprügi koostisosi ning et hinnanguliselt jõuab merepõhja 94 % ookeani 

sattunud plastist, millest tulenevalt on vaja kasutada Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi (EMKF), et kalurid otseselt mereprügi püüdmise kavades osaleksid ja et 

neile oleks võimalik selle eest tasu maksta või muid rahalisi või materiaalseid stiimuleid 

pakkuda; 

1. avaldab heameelt komisjoni teatise üle teemal „Euroopa strateegia plasti kohta 

ringmajanduses“ (COM(2018)0028), mis toetab merestrateegia raamdirektiivi2 

rakendamist, mille eesmärk on saavutada Euroopa mereala hea keskkonnaseisund; peab 

aga kahetsusväärseks, et kalanduskontrolli määruse artikli 48 lõikes 3 sätestatud kaotatud 

püügivahendi suhtes kehtiva tagasitoomise ja teavitamise kohustuse rakendamist ei 

kaasatud komisjoni 2017. aasta hindamis- ja rakendamisaruandesse; rõhutab vajadust 

hinnata üksikasjalikult kalanduskontrolli määruse nõuete rakendamist püügivahendite 

osas; 

2. rõhutab, et mereprügi probleemi mõistmiseks ja lahendamiseks on vaja mitmeid 

omavahel ühendatud ja ambitsioonikaid mitmetasemelisi meetmeid, ning nõuab seetõttu, 

et EL ja liikmesriigid parandaksid rahvusvaheliste jõupingutuste kooskõlastatust, et 

vähendada asjaomaseid merereostuse vorme ning tõhustada üleilmseid plastivastaseid 

meetmeid kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030 (kestliku arengu 

eesmärk nr 14); juhib tähelepanu asjaolule, et jõupingutuste hulka võivad kuuluda 

kampaaniad ja programmid eesmärgiga tõsta teadlikkust prügi mõjust 

mereökosüsteemidele, uuringud biolagunevate/kompostitavate raamvõrkude tasuvuse 

kohta, haridusprojektid kaluritele ning spetsiaalsed avalikud programmid plasti ja teiste 

objektide eemaldamiseks merepõhjast, samuti laiendatud tootjavastutuse 

püügivahenditele rakendamise teostatavuse uurimine; 

3. kutsub komisjoni, liikmesriike ja piirkondi üles toetama võimaluse korral koos 

                                                 
1 „Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear“ (Mahajäetud, kaotatud või muul moel kõrvaleheidetud 

püügivahendid).  
2 ELT L 164, 25.6.2008, lk 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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kalalaevadega merelt prügi korjamise plaane ning kehtestama sadamates mereprügi 

vastuvõtmise ja kõrvaldamise rajatiste ning olelusringi lõppu jõudnud võrkude 

ringlussevõtu süsteemi loomise; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma arvesse FAO 

vabatahtliku juhendi soovitusi püügivahendite märgistamise kohta ning tegema varipüügi 

vastu võitlemiseks tihedat koostööd kalandussektoriga; 

4. rõhutab, et liikmesriigid ja piirkonnad peavad tegema rohkem selleks, et koostada 

strateegiaid ja plaane merel kaotatud püügivahendite vähendamiseks ning et EMKFi 

toetusi tuleks kasutada merejäätmete ja -prügi korjamiseks ja kõrvaldamiseks ning 

vahendite ringlussevõtu süsteemide ja vajaliku taristu üles seadmiseks; julgustab 

liikmesriike ja piirkondi koos Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga programmi 

„Horisont 2020“ raames ettepanekuid esitama; juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid 

võivad samuti tahta plastijäätmeid ning kaotatud või vananenud võrke tagasi toovate 

kalurite suhtes vabatahtlikku boonuste süsteemi rakendada; soovitab komisjonil ja 

liikmesriikidel tungivalt pakkuda olemasolevatele algatustele – nagu prügipüügi projekt 

„Fishing for litter“, „Oceana“, „Surfrider Foundation“, „Plastic Oceans Foundation“, 

algatus „Mission Blue“ ning „One world, one ocean“ – rohkem tuge selle ülemaailmse 

probleemi lahendamiseks; 

 

5. kutsub komisjoni, liikmesriike ja piirkondi üles toetama innovatiivsete püügivahendite 

kasutamist, julgustades kalureid vanu võrke välja vahetama ja varustama olemasolevad 

võrgud nutitelefoni rakendustega ühendatud võrkude jälgimise vahendite, andurite ja 

raadiosagedustuvastuse kiipidega, ning varustama laevad jälgimisseadmetega, et 

kaptenitel oleks oma võrkude asukohast parem ülevaade ja et nad saaksid need vajaduse 

korral tagasi tuua; tunnistab, et tehnoloogial võib plastijäätmete merresattumise vältimisel 

oma osa olla; 

6. kutsub komisjoni, liikmesriike ja piirkondi üles tõhustama mereplasti kohta andmete 

kogumist, luues ja võttes kasutusele kogu ELi hõlmava kohustusliku digitaalse 

aruandlussüsteemi üksikute kalalaevade kaotatud püügivahendite leidmiseks ja 

tagasitoomiseks, kasutades selleks piirkondlike andmebaaside andmeid, jagama teavet 

Kalanduskontrolli Ameti hallatavas Euroopa andmebaasis või arendama ELi 

meresõiduohutuse teabevahetusesüsteemi (SafeSeaNet) välja kasutajasõbralikuks, kogu 

liitu hõlmavaks süsteemiks, mis võimaldab kaluritel kaotatud püügivahenditest teada 

anda; 

7. plastiosakesed kahjustavad kalavarusid, bioloogilist mitmekesisust ning inimeste tervist; 

kutsub seetõttu komisjoni üles välja töötama ja toetama suutlikkust tuvastada ja jälgida 

plastiosakestega saastatuse taset töönduskalades, mereannitoodetes ning merekeskkonnas 

ja selle bioloogilistes ressurssides; kutsub komisjoni üles võtma vastu toiduohutuse 

riskianalüüsi raamistikud tarbijate ohtude ja riskide hindamiseks; kutsub komisjoni üles 

kooskõlas asenduspõhimõtte ja REACHi menetlustega plastistrateegiat ohustavate ainete 

piiramiseks viima kiiremas korras lõpuni nõukogu palutud menetlus tahtlikult lisatud 

plastiosakeste kasutamise piiramiseks, nõudes, et Euroopa Kemikaaliamet vaataks üle 

ELi tasandil regulatiivmeetmete võtmise teadusliku aluse, et saavutada plastiosakeste 

kasutamise järkjärguline vähenemine sellistes toodetes nagu kosmeetika, hügieenitooted, 

puhastusained ja värvid ning jõuda üldise keeluni; rõhutab liikmesriikide, riiklike ja 

piirkondlike ametiasutuste, tööstusvaldkonna ja sidusrühmade vahelise koostöö olulisust 

seoses plastiosakeste ja nanoplastiga saastatuse toimega ning seoses mõjuga, mida reostus 
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avaldab kalapüügile, vesiviljelusele ja mereandide tarneahelale. 

 

  



 

AD\1157916ET.docx 7/8 PE619.288v03-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 20.6.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

20 

0 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David 

Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie 

Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Seán 

Kelly, Verónica Lope Fontagné, Ana Miranda 

 
 

  



 

PE619.288v03-00 8/8 AD\1157916ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

20 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai 

ECR John Flack, Remo Sernagiotto 

EFDD David Coburn, Mike Hookem 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Werner Kuhn, Gabriel Mato 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo 

Serrão Santos, Isabelle Thomas 

VERTS/ALE Marco Affronte, Linnéa Engström, Ana Miranda 

 

0 – 

  

 

1 0 

ENF Sylvie Goddyn 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


