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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) ÜRO kestliku arengu eesmärgiga 

nr 14 juhitakse tähelepanu mere 

reostumise ja toitainetega saastumise, 

ressursside ammendumise ja 

kliimamuutuste ohtudele, mida põhjustab 

peamiselt inimeste tegevus. Sellised ohud 

seavad veelgi suurema surve alla 

keskkonnasüsteemid, nagu bioloogilise 

mitmekesisuse ja looduslikud 

infrastruktuurid, tekitades samal ajal 

ülemaailmseid sotsiaal-majanduslikke 

probleeme, sealhulgas tervise-, ohutus- ja 

finantsriske. Euroopa Liit peab töötama 

selle nimel, et kaitsta mereliike ja toetada 

inimesi, kes sõltuvad ookeanidest, olgu 

siis tegemist tööhõive, ressursside või vaba 

aja veetmisega.  

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Tuleks tunnustada kalandussektori 

algatusi, mille eesmärk on vähendada 

kalandusjäätmeid või korjata kokku 

plastjäätmeid, sealhulgas kaotatud 

kalapüügivahendeid. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Direktiivis 2008/98/EÜ on sätestatud 

peamised jäätmekäitluse põhimõtted, 

sealhulgas „saastaja maksab“ põhimõte ja 

jäätmehierarhia, mille puhul on pigem 

nõutav jäätmete korduskasutamine ja 

ringlussevõtt kui jäätmete taaskasutamise 

ja kõrvaldamise muud vormid, ning 

nõutakse jäätmete liigiti kogumise 

süsteemide loomist. Need kohustused 

kehtivad ka laevajäätmete käitlemise 

puhul. 

(11) Direktiivis 2008/98/EÜ on sätestatud 

peamised jäätmekäitluse põhimõtted, 

sealhulgas „saastaja maksab“ põhimõte ja 

jäätmehierarhia, mille puhul on pigem 

nõutav jäätmete korduskasutamine ja 

ringlussevõtt kui jäätmete taaskasutamise 

ja kõrvaldamise muud vormid, ning 

nõutakse jäätmete liigiti kogumise 

süsteemide loomist. Peale selle on liidu 

jäätmealaste õigusaktide juhtpõhimõtteks 

laiendatud tootjavastutuse kontseptsioon, 

mille kohaselt tootjad vastutavad oma 

toodete keskkonnamõju eest kogu nende 

olelusringi vältel. Need kohustused 

kehtivad ka laevajäätmete käitlemise 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (18 a) Teatavates liikmesriikides on 

loodud kavad, et rahastada kulusid, mis 

kaluritel võivad tekkida püügivahendite 

jäätmete või aktiivselt ja passiivselt 

püütud jäätmete kaldaletoimetamisel. 

Neid kavasid võiks toetada laiendatud 

tootjavastutuse süsteemidega, mis võiksid 

täiendada käesoleva direktiivi kohaseid 

kulude eest tasumise süsteeme. Sellised 

kulude eest tasumise süsteemid ei tohiks 

vähendada kalalaevade ja 

sadamakogukondade osalemist 

olemasolevates aktiivselt ja passiivselt 

püütud jäätmete üleandmise kavades. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 b) Tavapäraste püügioperatsioonide 

käigus passiivselt võrkudesse püütud 

jäätmete üleandmise edendamiseks 

peaksid liikmesriigid katma kulud, mis 

kaasnevad nende jäätmete kogumisega 

sadama vastuvõtuseadmetes ja -rajatises 

ning nende edasise käitlemisega, 

kasutades selleks alternatiivsetest 

sissetulekuallikatest saadavat tulu. 

Selgitus 

On oluline, et kõnealune direktiiv käsitleks ka passiivselt püütud jäätmeid. Passiivselt püütud 

jäätmete üleandmine ei tohiks tekitada kalalaevadele lisakulusid. Passiivselt püütud jäätmete 

sadama vastuvõtuseadmetes ja -rajatistes kogumise ning edasise käitlemise kulud tuleks katta 

alternatiivsetest sissetulekuallikatest. 

 

Muudatusettepanek  6 

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 miinimumnõuded, et oma 

jäätmeid pardal vähendavate laevade puhul 

oleks võimalik rakendada tõhusat 

preemiasüsteemi kooskõlas parimate 

tavade ja IMO 2017. aasta suunistega 

MARPOLi konventsiooni V lisa 

rakendamiseks. Jäätmete vähendamine 

saavutatakse peamiselt jäätmete tõhusa 

eraldamisega laeva pardal kooskõlas IMO 

suunistega MARPOLi V lisa kohta ja 

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 

välja töötatud standarditega. 
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Selgitus 

Keskkonnahoidlike laevade kontseptsiooni tuleks rakendada kohe, eriti kuna selged suunised 

selleks on juba olemas. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Plastist kalapüügivahendite 

ringlussevõtu potentsiaal suur, eriti kui 

need on vastavalt välja töötatud. 

Seepärast tuleks „saastaja maksab“ 

põhimõtte kohaselt luua laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, et rahastada 

kalapüügivahenditest ja nende osadest 

tekkinud jäätmete toimivat käitlemist ning 

saavutada kõrge kogumismäär. 

Selgitus 

Laiendatud tootjavastutuse nõuded tuleks kehtestada ka kalapüügivahenditele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (32 a)  Sadamate vastuvõtuseadmete ja -

rajatiste piisavuse tagamisel piirkondades, 

mis ei pruugi suuta nõudeid täita, tuleb 

arvestada äärepoolseimate piirkondade 

eripära, mida tunnustatakse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 349. 

Nende eristaatust tuleb seetõttu arvesse 

võtta. Seepärast peab liikmesriikidel 

olema võimalik vastu võtta konkreetseid 

rahastamismeetmeid, millega tagatakse 

piisavate vastuvõtuseadmete ja -rajatiste 

olemasolu. 
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Muudatusettepanek  9 

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 

töö käigus või lastimis-, lossimis- ja 

koristustööde ajal ning mis kuuluvad 

MARPOLi konventsiooni I, II, IV, V ja VI 

lisa kohaldamisalasse; 

Selgitus 

Kõik kalapüügiga seotud jäätmed tuleks määratleda, et tagada ebaõiglaste kohustuste 

käsitlemine, nagu pardal toimuva tegevusega seotud kalandusjäätmed. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) „kalalaevade jäätmed“ – kõik 

jäätmed, mis tekivad kalalaeva töö käigus 

või lastimis-, lossimis- ja koristustööde 

ajal ning mis kuuluvad otseselt ja 

individuaalselt MARPOLi konventsiooni 

I, II, IV, V ja VI lisa kohaldamisalasse, 

kuid välja arvatud värsked terved või 

mittevärsked kalad, mis on saadud 

püügireisi ajal või vesiviljelustegevuse 

käigus;  

Selgitus 

Kõik kalapüügiga seotud jäätmed tuleks määratleda, et tagada ebaõiglaste kohustuste 
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käsitlemine, nagu pardal toimuva tegevusega seotud kalandusjäätmed. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) „passiivselt kogutud jäätmed“ – 

jäätmed, mis kogunevad kalapüügi käigus 

võrkudesse;  

Selgitus 

Kõik kalapüügiga seotud jäätmed tuleks määratleda, et tagada ebaõiglaste kohustuste 

käsitlemine, nagu pardal toimuva tegevusega seotud kalandusjäätmed. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c c) „aktiivselt kogutud jäätmed“ – 

jäätmed, mida kogutakse reiside ajal, mis 

ei ole ette võetud kalapüügiks, vaid 

ainuüksi mereprügi eemaldamiseks 

merest; 

Selgitus 

Kõik kalapüügiga seotud jäätmed tuleks määratleda, et tagada ebaõiglaste kohustuste 

käsitlemine, nagu pardal toimuva tegevusega seotud kalandusjäätmed. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) „püügireis“ – kalalaeva reis, mille 

kestel tegeldakse kalapüügiga ning mis 

algab kalalaeva lahkumisel sadamast ja 

lõpeb jõudmisel lähtesadamasse või 

muusse sadamasse, kus toimub lossimine; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid loovad 

kalapüügivahendite ja 

kalapüügivahendite osade laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, mis vastavad 

direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 8a 

sätestatud miinimumnõuetele ning 

hõlmavad eristavaid rahalisi toetusi, 

millega soodustatakse ringlussevõttu 

edendavate kalapüügivahendite turule 

laskmist. 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid kooskõlas läbivaadatud jäätmete raamdirektiivis sätestatud 

miinimumnõuetega võtma vastu kohustuslikud laiendatud tootjavastutuse süsteemid 

kalasadamates ning neid rakendama, asetades rõhku eristavale tasude süsteemile, et 

edendada hõlpsalt ringlussevõetavate püügivahendite väljatöötamist. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. Võttes arvesse äärepoolseimate 

piirkondade eripära, mida tunnustatakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

349, on liikmesriikidel võimalik vastu 

võtta konkreetseid rahastamismeetmeid, 

millega tagatakse piisavate 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste olemasolu. 

Lisaks on võimalik teha liikmesriikidele 

nende äärepoolseimate piirkondade puhul 

eespool nimetatud kohustustest 

kaheaastane erand, kui leitakse, et need 

piirkonnad ei suuda tagada sadamate 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste piisavust. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

See nõue ei kehti mehitamata 

väikesadamate või kaugel asuvate 

sadamate puhul, kui liikmesriik, kus selline 

sadam asub, on nimetatud teabe esitanud 

elektrooniliselt käesoleva direktiivi artiklis 

14 osutatud teabe-, järelevalve- ja 

jõustamissüsteemi vastavas osas. 

See nõue ei kehti mehitamata, väikeste 

sadamate või kaugel asuvate sadamate 

puhul, kui liikmesriik, kus selline sadam 

asub, on nimetatud teabe esitanud 

elektrooniliselt käesoleva direktiivi artiklis 

14 osutatud teabe-, järelevalve- ja 

jõustamissüsteemi vastavas osas. 

Selgitus 

Kui laev annab oma jäätmed üle puhkepäeval või väljaspool tavapärast tööaega 

väikesadamas, on sellises sadamas tõenäoliselt liiga vähe töötajaid ning laev ei pruugi 

jäätmete vastuvõtmise kviitungit saada. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 3 a. Kui kaotatud kalapüügivahendit ei 

ole võimalik päästa, teeb laeva kapten 

püügipäevikusse selle kohta märke. 

Lipuliikmesriigi pädev asutus teavitab 

sellest rannikuliikmesriigi pädevat 

asutust. 

 Liikmesriigid koguvad ja registreerivad 

kaotatud kalapüügivahendite kohta 

esitatud teavet ning edastavad selle igal 

aastal komisjonile. 

Selgitus 

Vastutava TRAN-komisjoni raporti projekt sisaldab sarnaseid nõudeid, kuid see hõlmab 

komisjonile volituste delegeerimist teavitamise vormi kohta. Nõuete kohandamisega 

kalanduskontrolli käsitleva määruse ettepaneku (COM(2018) 368 final) artikli 1 punkti 42 

sõnastusega välditakse niisiis võimalike eri nõuete loomist. 

 

Muudatusettepanek  18 

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 

enne sadamast lahkumist. 

7. Kui järgmine sissesõidusadam asub 

väljaspool liitu ja 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 

enne sadamast lahkumist. 

Selgitus 

Rääkimata sellest, et laevadel võib olla piisav ladustamismaht, et tööd jätkata, ilma et neil 

oleks vaja jäätmed osaliselt üle anda, on eelkõige Brexitit arvesse võttes liiga range nõuda, et 

laevad annaksid kõik jäätmed üle Euroopa Liidu sadamas, enne kui nad sealt lahkuvad. 

Näiteks ei saaks seda erandit kohaldada kalalaeva suhtes, mis lahkub Prantsusmaalt, lossib 

kala Ühendkuningriigi sadamas ja pöördub lähtesadamasse tagasi. Sama kehtib 

äärepoolseimate piirkondade puhul. 

 



 

PE622.271v04-00 12/20 AD\1158780ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  19 

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 

(v.a lastijäätmed) vastuvõtmise ja 

käitlemise otstarbel sadama 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste käitamisega 

seotud kulud kaetakse laevadelt 

sissenõutava tasu, jäätmekäitluskavadest 

saadava tulu ja muude vahendite 

kombinatsiooniga. Nimetatud kulud ja 

tulud on loetletud 4. lisas. 

Muudatusettepanek  20 

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 üleandmist, ei 

kohaldata kalalaevade aktiivselt ja 

passiivselt kogutud jäätmete suhtes 

käesolevas direktiivis sätestatud otsetasu 

korda. Võetav kaudne tasu peab katma 

kõik nende jäätmetega seotud sadama 

vastuvõtuseadmete ja -rajatiste kulud, et 

tagada õigus anda jäätmeid üle ilma 

täiendavate otseste tasudeta. 

 Riiklikul ja piirkondlikul tasandil võib 

kehtestada ja rahastada täiendavaid 

meetmeid, et vähendada kulusid ja 

pakkuda kaluritele stiimuleid aktiivseks ja 

passiivseks jäätmekogumiseks. 

 Selleks et passiivselt püütud jäätmete 

sadama vastuvõtuseadmetes ja -rajatistes 

kogumise ja edasise käitlemise kulud ei 

jääks sadama kasutajate kanda, katavad 

liikmesriigid need kulud täielikult 4. lisas 

loetletud alternatiivsetest 
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sissetulekuallikatest saadava tuluga; 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tasud võib diferentseerida muu hulgas 

ka olenevalt laeva kategooriast, liigist ja 

suurusest ning liikluse liigist, millega laev 

tegeleb, ning väljaspool sadama tavalist 

tööaega osutatud teenustest. 

4. Tasud võib diferentseerida muu hulgas 

ka olenevalt laeva kategooriast, liigist ja 

suurusest, keskkonnahoidliku laeva 

tunnustusest ning liikluse liigist, millega 

laev tegeleb, 3. lisas määratletud eri 

jäätmeliikidest ja -kategooriatest, sadama 

liigist sõltuvatest eri vastuvõtuviisidest 
ning väljaspool sadama tavalist tööaega 

osutatud teenustest. 

 

Muudatusettepanek  22 

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 ja käitus on sellised, et saab 

tõendada, et laevas tekitatud jäätmete 

kogused on tavalisest väiksemad või neid 

käideldakse säästvalt ja 

keskkonnahoidlikult, rakendades laeva 

pardal jäätmete eraldamise süsteemi 

kooskõlas riiklike või piirkondlike 

ametiasutuste kehtestatud 

käitluskavadega. 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. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) punktis b esitatud korra olemasolu 

tõendab sadamaga või jäätmekäitlejaga 

sõlmitud leping, jäätmete vastuvõtmise 

kviitungid ja kinnitus, et korra on heaks 

kiitnud kõik laeva teekonnale jäävad 

sadamad. Jäätmete üleandmise ja tasu 

maksmise kord peab olema kehtestatud 

liidu sadamas, et seda loetaks käesoleva 

lõike kohaselt piisavaks tõendiks. 

(c) punktis b esitatud korra olemasolu 

tõendavad sadamaga või jäätmekäitlejaga 

sõlmitud leping ja jäätmete vastuvõtmise 

kviitungid. Jäätmete üleandmise ja tasu 

maksmise kord peab olema kehtestatud 

liidu sadamas, et seda loetaks käesoleva 

lõike kohaselt piisavaks tõendiks. 

Selgitus 

Kohustus, mille kohaselt kõik laeva teekonnale jäävad sadamad peavad sõnaselgelt 

aktsepteerima ja kinnitama, et laev on otsustanud jäätmekava kohaselt oma jäätmed teatavas 

sadamas üle anda, suurendab tarbetult bürokraatiat ja nii kalalaevade kui ka 

sadamavaldajate töökoormust ega toeta käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a (uus) 

 Liikmesriikide korraldused 

 1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 

kalalaevasid vastu võtvad sadamad (v.a 

kauged või ainult väikese kalalaevade 

arvuga sadamad) kehtestavad prügi 

püüdmise algatused, et soodustada 

tavapärase püügitegevuse käigus 

passiivselt püütud jäätmete kogumist ja 

mõõtmist.  

 2. Sellised kavad tuleks kehtestada 

kooskõlas suunistega, mis on sätestatud 

Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse 
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komisjoni soovituses 2016/1 mereprügi 

vähendamise kohta prügi püüdmise 

algatuste elluviimise kaudu.  

 3. Liikmesriigid võivad luua riikliku fondi 

ja seda hallata, et toetada passiivselt 

püütud jäätmete kogumist kalalaevadelt. 

Fondi võib kasutada prügi püüdmise 

algatuste toimimise tagamiseks, 

sealhulgas laevade varustamiseks 

spetsiaalsete jäätmehoidlatega, passiivselt 

püütud jäätmete seireks, 

haridusotstarbeks ja algatuses 

vabatahtliku osalemise edendamiseks, 

jäätmekäitluse kuludeks ning selliste 

kavade toimimiseks vajalike töötajatega 

seotud kulude katmiseks.  

 4. Liikmesriigid peavad tagama, et 

andmed kogutud passiivselt püütud 

jäätmete koguste kohta koondatakse 

riiklikku või piirkondlikku andmebaasi 

ning neid säilitatakse järelevalve ja 

hindamise eesmärkidel. Liikmesriigid 

teavitavad komisjoni riiklike fondide 

loomisest hiljemalt 31. detsembril [kaks 

aastat pärast vastuvõtmist] ja esitavad 

seejärel iga kahe aasta tagant aruande 

käesoleva artikli kohaselt rahastatud 

tegevuse kohta. 

Selgitus 

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste 

collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on 

how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are 

voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the 

scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste 

that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the 

data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and 

running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in 

ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished 

waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing 

vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive 

to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for 

litter across all maritime users in that area. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 b 

 Laiendatud tootjavastutus 

 Liikmesriigid kehtestavad 

kalapüügivahendeid ja 

kalapüügivahendite osi käsitlevad 

laiendatud tootjavastutuse süsteemid. 

Lisaks direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 8a 

sätestatud miinimumnõuetele hõlmavad 

need süsteemid eristavat tasu, millega 

soodustatakse korduskasutamiseks ja 

ringlussevõtmiseks välja töötatud ja ette 

valmistatud kalapüügivahendite turule 

laskmist. 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid kooskõlas läbivaadatud jäätmete raamdirektiivis sätestatud 

miinimumnõuetega võtma vastu kohustuslikud laiendatud tootjavastutuse süsteemid ning neid 

rakendama, asetades rõhku eristavale tasude süsteemile, et edendada hõlpsalt 

ringlussevõetavate püügivahendite väljatöötamist. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4. lisa – tabel – veerg 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Tulud  

 Laiendatud tootjavastutuse süsteemist ja 

olemasolevast riiklikust/piirkondlikust 

rahastamisest tulenev tulu, sh allpool 

esitatud tuluelemendid. 

 – Segajäätmete kogumine, transport ja 

käitlemine (laiendatud tootjavastutuse 

alla kuuluvad jäätmed, mida ei suunata 

eraldi kogumise kanalisse, st koos 

segaolmejäätmetega kogutud jäätmed); 

 – üldsuse teavitamine ja teadlikkuse 
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suurendamine; 

 – jäätmetekke vältimise meetmed; 

 – prügitekke ennetamine ja prügikäitlus; 

 – laiendatud tootjavastutuse süsteemi 

jõustamine ja järelevalve (sealhulgas 

auditeerimine, vastutusest hoidujate vastu 

suunatud meetmed jne); 

 – haldus, kommunikatsioon, 

andmehaldus ja aruandlus, mis on seotud 

kollektiivsete kavade käitamisega; 

 – Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 

eraldatav rahastus;  

 – sadamate muu rahastamine või toetused 

jäätmete ja kala käitluseks. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4. lisa – alapealkiri 1 

 
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 

Oleks soovitatav märkida ka puhastulud, kuna neid tuleks kasutada muu hulgas passiivselt 

püütud jäätmetega kaasnevate kulude katmiseks. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

4. lisa – tabel – veerg 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Puhastulu 

 Jäätmekäitluskavadest ja 

riiklikust/piirkondlikust rahastamisest 

tulenev puhastulu, sh allpool esitatud 

tuluelemendid. 
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 – Laiendatud tootjavastutuse süsteemidest 

tulenev rahaline puhastulu; 

 – jäätmekäitlusest, näiteks ringlussevõtu 

kavadest tulenev muu puhastulu; 

 – Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 

eraldatav rahastus; 

 – sadamate muu rahastamine või toetused 

jäätmete ja kala käitluseks. 

Selgitus 

Oleks soovitatav märkida ka puhastulud, kuna neid tuleks kasutada muu hulgas passiivselt 

püütud jäätmetega kaasnevate kulude katmiseks. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

5. lisa – lõik 1  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[sisestage laeva nimi] [sisestage IMO 

number] [sisestage lipuriigi nimi] 

[sisestage laeva nimi] [sisestage IMO 

number] [sisestage lipuriigi nimi] 

tegeleb plaanipärase laevaliiklusega ning 

külastab sageli ja regulaarselt graafiku või 

eelnevalt kindlaksmääratud marsruudi 

kohaselt [sisestage liikmesriigi nimi] 

asuvaid järgmisi sadamaid: 

tegeleb plaanipärase laevaliikluse või 

püügireisidega ning külastab sageli ja 

regulaarselt graafiku või eelnevalt 

kindlaksmääratud marsruudi kohaselt 

[sisestage liikmesriigi nimi] asuvaid 

järgmisi sadamaid: 

Selgitus 

On ilmne, et direktiivis keskendutakse peamiselt meretranspordile, kuid kala- ja 

väikelaevadega tehakse ka plaanilisi reise koos sagedaste ja regulaarsete 

sadamakülastustega, mille puhul tuleks võimaldada vabastada laev jäätmete kohustuslikku 

üleandmist, jäätmetest eelteatamist ja teatavates marsruudil asuvates sadamates kohustusliku 

tasu maksmist käsitlevate nõuete täitmisest. 
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