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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

DIREKTYVA 2004/.../EB

... m. ... d.

dėl ter�imo i� laivų ir dėl sankcijų u� pa�eidimus įvedimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsi�velgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsi�velgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsi�velgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

atsi�velgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3,

                                                
1 OL C 220, 2003 9 16, p. 72.
2 OL C
3 2004 m. sausio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Bendrijos saugumo jūroje politikos tikslas � auk�to lygio saugumas ir aplinkos apsauga, ji

grind�iama supratimu, jog visos krovinius jūra gabenančios �alys atsako u� tai, kad būtų

u�tikrinta, jog Bendrijos vandenyse eksploatuojami laivai atitiktų taikomas taisykles ir

standartus.

(2) Esminiai standartai, taikomi ter�iančių med�iagų i�metimui i� laivų, visose valstybėse narėse

remiasi Marpol 73/78 konvencija; vis dėlto kasdien �ių taisyklių nepaiso labai didelis

Bendrijos vandenyse plaukiojančių laivų skaičius, nesiimant i�taisomųjų veiksmų.

(3) Įvairiose valstybėse narėse Marpol 73/78 įgyvendinama skirtingai, todėl būtina suderinti jos

įgyvendinimą Bendrijos lygiu; visų pirma, valstybių narių praktikas, susijusias su sankcijų u�

ter�iančių med�iagų i�metimą i� laivų taikymu.

(4) Atgrasančio pobūd�io priemonės sudaro neatskiriamą Bendrijos saugumo jūroje politikos

dalį, kadangi jos u�tikrina ry�į tarp kiekvienos ter�iančius krovinius jūra gabenančios �alies

atsakomybės ir joms taikomų sankcijų; siekiant veiksmingos aplinkos apsaugos, būtinos

veiksmingos, atgrasančios ir proporcingos sankcijos.
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(5) Todėl svarbu suderinti esamas teisines nuostatas, pirmiausia � tikslų atitinkamo pa�eidimo

sudėties apibrė�imą bei i�imties atvejus, kuriems taikoma �i direktyva, ir nuobaudas,

atsakomybę bei jurisdikciją reglamentuojančias būtiniausias taisykles, kurioms taikomas ... m.

... d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/.../TVR dėl baud�iamosios teisės sistemos

stiprinimo, vykdant ter�imui i� laivų taikomą teisę1.

(6) �ia direktyva taip pat siekiama pateikti i�metimo sąvokos apibrė�imą ir taip sudaryti sąlygas

veiksmingiau įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2004/.../TVR siekiant u�kirsti kelią tokiam

pa�eidimui.

(7) Nei tarptautinė civilinės atsakomybės ir kompensavimo u� tar�ą nafta sistema, nei tarptautinė

su ter�imu kitomis pavojingomis ar nuodingomis med�iagomis susijusi sistema neturi

pakankamo atgrasančio poveikio, kuris atitinkamas pavojingus krovinius jūra gabenančias

�alis priverstų atsisakyti standartų nesilaikymo praktikos; reikiamas atgrasantis poveikis gali

būti pasiektas tik nustačius sankcijas, taikomas asmeniui, kuris sukelia jūrų tar�ą arba prie jos

prisideda; sankcijos turėtų būti taikomos ne tik laivo savininkui ar kapitonui, bet ir krovinio

savininkui, klasifikavimo bendrovei ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui.

(8) Ter�iančių med�iagų i�metimas i� laivų turėtų būti laikomas pa�eidimu, jei tai padaroma

tyčia, dėl nusikalstamo pasitikėjimo ar nusikalstamo nerūpestingumo.

                                                
1 �r. �io OL ... p.
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(9) Sankcijos u� ter�iančių med�iagų i�metimą i� laivų nėra susijusios su atitinkamų �alių civiline

atsakomybe ir todėl joms netaikomos jokios taisyklės, reglamentuojančios civilinės

atsakomybės apribojimą ar atsiradimą, ir jos neriboja veiksmingo kompensavimo asmenims,

nukentėjusiems nuo tar�ą sukėlusių avarijų.

(10) Būtinas tolesnis veiksmingas valstybių narių bendradarbiavimas siekiant u�tikrinti, kad būtų

laiku nustatyti ter�iančių med�iagų i�metimo i� laivų atvejai ir i�ai�kinti pa�eidėjai.

(11) Kai turima ai�kių objektyvių įrodymų apie i�metimą, padariusį didelės �alos arba dėl kurio

gali kilti didelės �alos pavojus, valstybės narės turėtų perduoti klausimą savo

kompetentingoms institucijoms, siekdamos pradėti teisminį nagrinėjimą pagal 1982 m.

Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 220 straipsnį.

(12) �i direktyva neprie�tarauja Sutarties 5 straipsnyje i�dėstytiems subsidiarumo ir

proporcingumo principams. Tarptautinių ter�imo i� laivų standartų įtraukimas į Bendrijos

teisę ir sankcijų, kurios gali apimti baud�iamąsias ar administracines sankcijas, u� jų

pa�eidimus įvedimas yra būtina priemonė auk�to lygio saugumui ir aplinkos apsaugai jūrų

transporto srityje pasiekti. Tai Bendrija gali veiksmingai pasiekti tik suderindama taisykles. �i

direktyva numato tik tai, kas reikalinga siekiant �io tikslo, ir nenumato nieko, kas nėra būtina

siekiant to tikslo. Joje nedraud�iama valstybėms narėms ter�imui i� laivų taikyti grie�tesnes

priemones nepa�eid�iant tarptautinės teisės.

(13) �ioje direktyvoje visapusi�kai gerbiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,
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PRIĖMĖ �IĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

1. �ios direktyvos tikslas � u�tikrinti, kad u� ter�imą i� laivų atsakingiems asmenims būtų

taikomos atitinkamos sankcijos siekiant pagerinti saugumą jūroje ir sustiprinti jūros aplinkos

apsaugą nuo ter�imo i� laivų.

2. �ioje direktyvoje nedraud�iama valstybėms narėms ter�imui i� laivų taikyti grie�tesnes

priemones nepa�eid�iant tarptautinės teisės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrė�imai

�ioje direktyvoje:

1. �Marpol 73/78� � tai 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl ter�imo i� laivų prevencijos ir jos

1978 m. naujausios redakcijos protokolas;

2. �Ter�iančios med�iagos� � tai med�iagos, kurioms taikomas Marpol 73/78 I priedas (nafta) ir

II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos med�iagos);
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3. �I�metimas� � tai bet koks pa�alinimas i� laivo, kaip nurodyta Marpol 73/78 2 straipsnyje;

4. �Laivas� � tai bet kokio tipo jūrų laivas, neatsi�velgiant į jo vėliavą, plaukiojantis jūros

aplinkoje, įskaitant laivus su povandeniniais sparnais, laivus su oro pagalve, laivus, galinčius veikti

po vandeniu, ir plūdrius aparatus;

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. �i direktyva pagal tarptautinę teisę taikoma ter�iančių med�iagų i�metimui į:

a) bet kurios valstybės narės vidaus vandenis, įskaitant uostus, tiek, kiek taikomas Marpol

re�imas;

b) bet kurios valstybės narės teritorinę jūrą;

c) tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, laikantis tranzitinio plaukimo re�imo, kaip

nustatyta 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos III dalies 2 skyriuje, tiek, kiek tokie

sąsiauriai priklauso valstybės narės jurisdikcijai;

d) bet kurios valstybės narės i�skirtinę ekonominę ar lygiavertę zoną, nustatytą pagal tarptautinę

teisę; ir

e) atvirą jūrą.
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2. �i direktyva taikoma ter�iančių med�iagų i�metimui i� bet kurio laivo, neatsi�velgiant į jo

vėliavą, i�skyrus karo laivus, pagalbinius karo laivyno laivus arba kitus valstybei priklausančius ar

jos eksploatuojamus ir tuo metu vien nekomercine valstybės veikla u�siimančius laivus.

4 straipsnis

Pa�eidimai

Valstybės narės u�tikrina, kad ter�iančių med�iagų i�metimas i� laivų į bet kurią i� 3 straipsnio 1

dalyje paminėtų teritorijų būtų laikomas pa�eidimu, jei tai padaroma tyčia, dėl nusikalstamo

pasitikėjimo ar nusikalstamo nerūpestingumo.

5 straipsnis

I�imtys

1. Ter�iančių med�iagų i�metimas į bet kurią i� 3 straipsnio 1 dalyje paminėtų teritorijų

nelaikomas pa�eidimu, jei jis tenkina Marpol 73/78 I priedo 11 taisyklės a arba c punktuose ar II

priedo 6 taisyklės a arba c punktuose i�dėstytas sąlygas.

2. Ter�iančių med�iagų i�metimas į 3 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose paminėtas teritorijas

nelaikomas savininko, kapitono ar kapitono atsakomybe veikiančios įgulos padarytu pa�eidimu, jei

jis tenkina Marpol 73/78 I priedo 11 taisyklės b punkte arba II priedo 6 taisyklės b punkte i�dėstytas

sąlygas.

3. Ter�iančių med�iagų i�metimas į bet kurią i� 3 straipsnio 1 dalyje paminėtų teritorijų

nelaikomas pa�eidimu, jei jis tenkina Marpol 73/78 I priedo 9 ar 10 taisyklėje arba II priedo 5

taisyklėje i�dėstytas sąlygas.
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6 straipsnis

Valstybės narės uoste esantiems laivams taikomos vykdymo priemonės

1. Jei dėl neatitikimų ar informacijos kyla įtarimų, jog valstybės narės uoste ar pakrantės

terminale savanori�kai esantis laivas u�siėmė ar u�siima ter�iančių med�iagų i�metimu į bet kurią i�

3 straipsnio 1 dalyje paminėtų teritorijų, ta valstybė narė u�tikrina, kad pagal jos nacionalinę teisę

būtų atliktas atitinkamas patikrinimas atsi�velgiant į atitinkamas Tarptautinės jūrų organizacijos

(TJO) priimtas gaires.

2. Jei, atlikus 1 dalyje paminėtą patikrinimą, atskleid�iami faktai, galintys parodyti pa�eidimą,

kaip apibrė�ta 4 straipsnyje, apie tai informuojamos tos valstybės narės ir laivo vėliavos valstybės

kompetentingos institucijos.

7 straipsnis

Pakrantės valstybių taikomos vykdymo priemonės tranzitu plaukiantiems laivams

1. Jei įtariamas ter�iančių med�iagų i�metimas į 3 straipsnio 1 dalies b, c, d ar e punktuose

paminėtas teritorijas, o tokiu i�metimu įtariamas laivas neįplaukia į valstybės narės, turinčios

informacijos apie įtariamą i�metimą, uostą, taikomos �ios priemonės:

a) jei kitas �io laivo įplaukimo uostas yra kitoje valstybėje narėje, atitinkamos valstybės narės

glaud�iai bendradarbiauja atlikdamos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikrinimą ir

priimdamos sprendimą dėl tokiems i�metimams taikomų atitinkamų administracinių

priemonių;
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b) jei kitas �io laivo įplaukimo uostas yra Bendrijai nepriklausančios valstybės uostas, valstybė

narė imasi reikiamų priemonių u�tikrinti, kad kitas �io laivo įplaukimo uostas būtų

informuotas apie įtariamą i�metimą, ir reikalauja, kad kito įplaukimo uosto valstybė imtųsi

tokiems i�metimams taikomų atitinkamų priemonių.

2. Kai turima ai�kių objektyvių įrodymų, kad 3 straipsnio 1 dalies b arba d punktuose

paminėtose teritorijose plaukiojantis laivas 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytoje teritorijoje

padarė pa�eidimą, susijusį su i�metimu, padariusiu didelės �alos arba dėl kurio gali kilti didelės

�alos pavojus atitinkamos valstybės narės pakrantei ar jos susijusiems interesams, arba 3 straipsnio

1 dalies b arba d punktuose paminėtų teritorijų i�tekliams, ta valstybė, laikydamasi 1982 m.

Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos XII dalies 7 skyriaus, jei įrodymai tai pateisina, perduoda

klausimą savo kompetentingoms institucijoms, siekdama pradėti teisminį nagrinėjimą, įskaitant

laivo sulaikymą, pagal savo nacionalinę teisę.

3. Bet kuriuo atveju informuojamos laivo vėliavos valstybės institucijos.

8 straipsnis

Sankcijos

1. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų u�tikrinti, kad u� 4 straipsnyje paminėtus pa�eidimus

būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios gali apimti

baud�iamąsias ar administracines sankcijas.
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2. Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų u�tikrinti, kad 1 dalyje nurodytos sankcijos

būtų taikomos bet kuriam u� 4 straipsnyje paminėtą pa�eidimą atsakingam asmeniui.

9 straipsnis

Tarptautinės teisės laikymasis

Valstybės narės �ios direktyvos nuostatas taiko nei formaliai, nei fakti�kai nediskriminuodamos

u�sienio laivų ir laikydamosi taikomos tarptautinės teisės, įskaitant 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų

teisės konvencijos XII dalies 7 skyrių, ir nedelsdamos prane�a laivo vėliavos valstybei bei kitoms

atitinkamoms valstybėms apie priemones, kurių buvo imtasi pagal �ią direktyvą.

10 straipsnis

Papildomos priemonės

Taikydamos �ią direktyvą, valstybės narės ir Komisija atitinkamais atvejais glaud�iai

bendradarbiauja su Europos saugumo jūroje agentūra ir prireikus pagal reagavimo į atsitiktinę arba

tyčinę jūrų tar�ą veiksmų programą, nustatytą Sprendimu Nr. 2850/2000/EB1 siekiant:

a) sukurti veiksmingam �ios direktyvos įgyvendinimui būtinas informacijos sistemas;

                                                
1 2000 m. gruod�io 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2850/2000/EB,

nustatantis Bendrijos bendradarbiavimo atsitiktinės arba tyčinės jūros tar�os srityje pagrindus
(OL L 332, 2000 12 28, p. 1). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu
Nr. 787/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).
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b) nustatyti bendrą praktiką ir gaires, pagrįstas tarptautiniu lygiu taikoma praktika ir gairėmis,

pirmiausia skirtas:

- laivų, i�metančių ter�iančias med�iagas pa�eid�iant �ią direktyvą, stebėjimui ir

i�ankstiniam identifikavimui, prireikus, įskaitant laive esančią stebėjimo įrangą;

- patikimiems ter�iančių med�iagų jūroje aptikimo ir priskyrimo konkrečiam laivui

metodams; ir

- veiksmingam �ios direktyvos vykdymui.

11 straipsnis

Ataskaitų pateikimas

Kas treji metai valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą apie tai, kaip kompetentingos

institucijos taiko �ią direktyvą. Remdamasi �iomis ataskaitomis, Komisija pateikia Bendrijos

prane�imą Europos Parlamentui ir Tarybai.

12 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir ter�imo i� laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas

pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002,

įsteigiančio Jūrų saugumo ir ter�imo i� laivų prevencijos komitetą (COSS)1, 3 straipsnį.

                                                
1 OL L 324, 2002 11 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu

(EB) Nr. 415/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 10).
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2. Komisija reguliariai informuoja pagal Sprendimą Nr. 2850/2000/EB įsteigtą komitetą apie

siūlomas priemones ar kitą atitinkamą veiklą, susijusią su reagavimu į jūrų tar�ą.

13 straipsnis

Pakeitimų procedūra

2 straipsnio 1 punkte paminėti Marpol 73/78 pakeitimai gali būti neįtraukti į �ios direktyvos

taikymo sritį laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio.

14 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip ........1 ,

įgyvendina �ią direktyvą ir apie tai nedelsdamos prane�a Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos �ias nuostatas, daro jose nuorodą į �ią direktyvą arba tokia nuoroda

daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

                                                
1 per 18 mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos.
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15 straipsnis

Įsigaliojimas

�i direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Adresatai

�i direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

___________________
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PRIEDAS

Informuoti skirta Marpol 73/78 taisyklių,

susijusių su 2 straipsnio 2 punkte nurodytų

naftos ir nuodingų skystų med�iagų i�metimu, santrauka

I dalis: Nafta (Marpol 73/78 I priedas)

Marpol 73/78 I priede �nafta� � tai nafta bet kokiu pavidalu, įskaitant �aliavinę naftą, mazutą,

naftos nuosėdas, atliekas ir perdirbtus produktus (i�skyrus naftos chemijos produktus, kuriems

taikomos Marpol 73/78 II priedo nuostatos), o �naftingas mi�inys� � tai bet kokį naftos kiekį turintis

mi�inys.

Atitinkamų Marpol 73/78 I priedo nuostatų i�traukos:

9 taisyklė: Naftos i�metimo kontrolė

1) Laikantis �io priedo 10 ir 11 taisyklių nuostatų ir �ios taisyklės 2 dalies, i� laivų, kuriems

taikomas �is priedas, draud�iama į jūrą i�mesti naftą ar naftingus mi�inius, i�skyrus atvejus,

kai įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) naftos tanklaivio atveju, i�skyrus �ios dalies b punkte numatytus atvejus:

i) tanklaivis nėra specialioje zonoje;

ii) nuo artimiausio kranto tanklaivis nutolęs daugiau nei 50 jūrmylių;
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iii) tanklaivis plaukia toliau;

iv) naftos i�metimas vienu metu nevir�ija 30 litrų jūrmylei;

v) esamų tanklaivių atveju bendras į jūrą i�mestos naftos kiekis nevir�ija 1/15 000

bendro konkretaus krovinio, kurio dalį sudarė likučiai, dyd�io, o naujų tanklaivių

atveju � 1/30 000 bendro konkretaus krovinio, kurio dalį sudarė likučiai, dyd�io;

ir

vi) tanklaivyje veikia naftos i�metimo stebėjimo ir kontrolės sistema ir naudojami

nuotekų bako įrengimai, kaip reikalaujama �io priedo 15 taisyklėje.

b) 400 tonų ir didesnės bendrosios talpos laivo, i�skyrus naftos tanklaivius, atveju ir naftos

tanklaivio su ma�inų skyriaus triumais, i�skyrus krovinių siurblines, jeigu nuotekos i� jų

nėra sumai�ytos su naftos krovinio likučiais, atveju:

i) laivas nėra specialioje zonoje;

ii) laivas plaukia toliau;

iii) naftos kiekis nepraskiestose nuotekose nevir�ija 15 ppm; ir
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iv) laive veikia [stebėjimo, kontrolės ir filtravimo įranga], kaip reikalaujama �io

priedo 16 taisyklėje.

2) Ma�esnės nei 400 tonų bendrosios talpos laivo, i�skyrus naftos tanklaivius, jam esant u�

specialios zonos ribų, atveju, [laivo vėliavos valstybės] administracija u�tikrina, kad, kiek tai

įmanoma ir pagrįsta, jame būtų įrenginių, kurie leistų naftos likučius laikyti laive ir juos

i�leisti į priėmimo įrenginius arba jūrą laikantis �ios taisyklės 1 dalies b punkto reikalavimų.

[...]

3) �ios taisyklės 1 dalies nuostatos netaikomos �varaus ar izoliuotojo balasto arba neperdirbtų

naftingų mi�inių, kurių nepraskiedus naftos kiekis juose nevir�ija 15 ppm ir kurie nėra

susidarę krovinių siurblinėse bei nėra sumai�yti su naftos krovinio likučiais, i�metimui.

4) I�metant likučius į jūrą, juose neturi būti chemikalų ar kitokių med�iagų tokiais kiekiais ar

tokios koncentracijos, kurie yra pavojingi jūros aplinkai, arba chemikalų ar kitokių med�iagų,

naudojamų siekiant apeiti �ioje taisyklėje nurodytas i�metimo sąlygas.

5) Naftos likučiai, kurie laikantis �ios taisyklės 1, 2 ir 4 dalių negali būti i�mesti į jūrą, laikomi

laive arba i�leid�iami į priėmimo įrenginius.

[...]
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10 taisyklė: Ter�imo nafta i� laivų, jiems esant specialiose zonose, prevencijos metodai

1) �iame priede specialios zonos � tai Vidur�emio jūros baseinas, Baltijos jūros baseinas,

Juodosios jūros baseinas, Raudonosios jūros baseinas, �įlankų zonos�, Adeno įlankos zona,

Antarkties zona ir �iaurės vakarų Europos vandenys, [kaip apibrė�ta ir nurodyta toliau].

2) Atsi�velgiant į �io priedo 11 taisyklės nuostatas:

a) I� bet kokių naftos tanklaivių ar bet kokių 400 tonų ar didesnės bendrosios talpos laivų,

i�skyrus naftos tanklaivius, jiems esant specialioje zonoje, draud�iama į jūrą i�mesti

naftą ar naftingus mi�inius.  [�]

b) [�] I� bet kokių ma�esnės nei 400 tonų bendrosios talpos laivų, i�skyrus naftos

tanklaivius, jiems esant specialioje zonoje, draud�iama į jūrą i�mesti naftą ar naftingus

mi�inius, i�skyrus atvejus, kai naftos kiekis nepraskiestose nuotekose nevir�ija 15 ppm.

3) a) �ios taisyklės 2 dalies nuostatos netaikomos �varaus ar izoliuotojo balasto i�metimui.

b) �ios taisyklės 2 dalies a punkto nuostatos netaikomos perdirbto triumo vandens

i�metimui i� ma�inų skyriaus, jeigu įvykdomos visos �ios sąlygos:

i) triumo vanduo nėra i� krovinių siurblinių;
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ii) triumo vanduo nesumai�ytas su naftos krovinio likučiais;

iii) laivas plaukia toliau;

iv) naftos kiekis nepraskiestose nuotekose nevir�ija 15 ppm;

v) laive veikia �io priedo 16 taisyklės 5 dalį atitinkanti naftos filtravimo įranga; ir

vi) filtravimo sistemoje įrengtas stabdymo įrenginys, u�tikrinantis, kad i�metimas

būtų automati�kai sustabdomas, kai naftos kiekis nuotekose vir�ija 15 ppm.

4) a) I�metant likučius į jūrą, juose neturi būti chemikalų ar kitokių med�iagų tokiais kiekiais

ar tokios koncentracijos, kurie yra pavojingi jūros aplinkai, arba chemikalų ar kitokių

med�iagų, naudojamų siekiant apeiti �ioje taisyklėje nurodytas i�metimo sąlygas.

b) Naftos likučiai, kurie laikantis �ios taisyklės 2 ar 3 dalies negali būti i�mesti į jūrą,

laikomi laive arba i�leid�iami į priėmimo įrenginius.

5) Nė viena �ios taisyklės nuostata nedraud�ia i� laivo, kuris tik dalį reiso vykdo specialioje

zonoje, atlikti i�metimą u� specialios zonos ribų, laikantis �io priedo 9 taisyklės.

[...]



11964/3/04 REV 3 JJ/ss 6
PRIEDAS DG C IV    LT

11 taisyklė: I�imtys

�io priedo 9 ir 10 taisyklės netaikomos:

a) naftos ar naftingų mi�inių i�metimui į jūrą, kuris būtinas laivo saugumui u�tikrinti ar �mogaus

gyvybei jūroje i�gelbėti; arba

b) naftos ar naftingų mi�inių i�metimui į jūrą dėl laivo ar jo prietaisų gedimo:

i) jeigu įvykus gedimui ar nustačius i�metimą, buvo imtasi visų įmanomų atsargos

priemonių i�metimui i�vengti arba suma�inti jį iki minimumo; ir

ii) i�skyrus atvejus, kai savininkas arba kapitonas veikė ketindamas pakenkti arba

nusikalstamai pasitikėdamas ir �inodamas, kad gali būti padaryta �ala; arba

c) naftos turinčių med�iagų i�metimui į jūrą, kuriam pritarė [laivo vėliavos valstybės]

administracija, kai tai daroma kovojant su konkrečiomis tar�ą sukeliančiomis avarijomis,

siekiant iki minimumo suma�inti tar�os padarytą �alą. Bet kokiam tokiam i�metimui turi

pritarti ta vyriausybė, į kurios jurisdikciją galėtų patekti toks i�metimas.
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II dalis: Nuodingos skystos med�iagos (Marpol 73/78 II priedas)

Atitinkamų Marpol 73/78 II priedo nuostatų i�traukos:

3 taisyklė: Nuodingų skystų med�iagų klasifikavimas ir sąra�as

1) �io priedo taisyklėse nuodingos skystos med�iagos skirstomos į �ias keturias kategorijas:

a) A kategorija: Nuodingos skystos med�iagos, kurios, i�mestos į jūrą i�valius cisternas ar

i�krovus balastą, keltų didelį pavojų jūros i�tekliams ar �monių sveikatai, arba smarkiai

pakenktų �monėms jūros teikiamoms galimybėms, arba kitaip kliudytų teisėtai naudotis

jūra, ir todėl būtų pateisinamas grie�tesnių kovos su tar�a priemonių taikymas.

b) B kategorija: Nuodingos skystos med�iagos, kurios, i�mestos į jūrą i�valius cisternas ar

i�krovus balastą, keltų pavojų jūros i�tekliams ar �monių sveikatai, arba pakenktų

�monėms jūros teikiamoms galimybėms, arba kitaip kliudytų teisėtai naudotis jūra, ir

todėl būtų pateisinamas specialių kovos su tar�a priemonių taikymas.

c) C kategorija: Nuodingos skystos med�iagos, kurios, i�mestos į jūrą i�valius cisternas ar

i�krovus balastą, keltų nedidelį pavojų jūros i�tekliams ar �monių sveikatai, arba

nesmarkiai pakenktų �monėms jūros teikiamoms galimybėms, arba kitaip kliudytų

teisėtai naudotis jūra, ir todėl reikėtų specialių eksploatavimo sąlygų.
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d) D kategorija: Nuodingos skystos med�iagos, kurios, i�mestos į jūrą i�valius cisternas ar

i�krovus balastą, keltų akivaizdų pavojų jūros i�tekliams ar �monių sveikatai, arba

minimaliai pakenktų �monėms jūros teikiamoms galimybėms, arba kitaip kliudytų

teisėtai naudotis jūra, ir todėl reikėtų tam tikrų su eksploatavimo sąlygomis susijusių

atsargumo priemonių.

[...]

[Tolesnės med�iagų klasifikavimo gairės, įskaitant suklasifikuotų med�iagų sąra�ą, pateikiamos 3

taisyklės 2�4 dalyse ir 4 taisyklėje bei Marpol 73/78 II priedo priedėliuose].

[...]

5 taisyklė: Nuodingų skystų med�iagų i�metimas

A, B ir C kategorijų med�iagos u� specialių zonų ribų ir D kategorijos med�iagos visose zonose

Atsi�velgiant į �io priedo 6 taisyklės [�] nuostatas:

1) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies a punkte apibrė�tas A kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų. Jei cisternas, kuriose yra

tokių med�iagų ar mi�inių, reikia i�plauti, susidarę likučiai leid�iami į priėmimo įrenginį tol,

kol med�iagos koncentracija tokio įrenginio nuotekose nepasiekia 0,1% masės arba yra

ma�esnė ir kol cisterna nei�tu�tėja, i�skyrus geltonąjį ar baltąjį fosforą, kurio likutinė

koncentracija yra 0,01% masės. Bet koks vėliau į cisterną įleistas vanduo gali būti i�mestas į

jūrą, kai įvykdomos visos �ios sąlygos:
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a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo angos vietą; ir

c) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

2) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies b punkte apibrė�tas B kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų, i�skyrus atvejus, kai

įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju arba ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) i�metimo procedūros ir priemonės yra patvirtintos [laivo vėliavos valstybės]

administracijos. Tokios procedūros ir priemonės remiasi [TJO] parengtais standartais ir

u�tikrina, kad nuotekų i�metimo koncentracija ir norma būtų tokia, kad med�iagos

koncentracija u�pakalinės laivo dalies kilvateryje nevir�ytų 1 ppm;
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c) did�iausias i� kiekvienos cisternos ir su ja susijusios vamzdynų sistemos i�mestas

krovinio kiekis nevir�ija did�iausio kiekio, patvirtinto pagal �ios dalies b punkte

nurodytas procedūras, kuris jokiu būdu nevir�ija didesnio i� �ių dyd�ių: 1 m³ arba

1/3000 cisternos tūrio kubiniais metrais;

d) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo vietą; ir

e) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

3) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies c punkte apibrė�tas C kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų, i�skyrus atvejus, kai

įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) i�metimo procedūros ir priemonės yra patvirtintos [laivo vėliavos valstybės]

administracijos. Tokios procedūros ir priemonės remiasi [TJO] parengtais standartais ir

u�tikrina, kad nuotekų i�metimo koncentracija ir norma būtų tokia, kad med�iagos

koncentracija u�pakalinės laivo dalies kilvateryje nevir�ytų 10 ppm;
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c) did�iausias i� kiekvienos cisternos ir su ja susijusios vamzdynų sistemos i�mestas

krovinio kiekis nevir�ija did�iausio kiekio, patvirtinto pagal �ios dalies b punkte

nurodytas procedūras, kuris jokiu būdu nevir�ija didesnio i� �ių dyd�ių: 3 m³ arba

1/1000 cisternos tūrio kubiniais metrais;

d) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo vietą; ir

e) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

4) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies d punkte apibrė�tas D kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų, i�skyrus atvejus, kai

įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) tokių mi�inių koncentracija yra ne didesnė u� vieną dalį med�iagos, tenkančią de�imčiai

dalių vandens; ir

c) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto.
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5) [Laivo vėliavos valstybės] administracijos patvirtintos ventiliacijos procedūros gali būti

naudojamos krovinio likučiams i� cisternos pa�alinti.  Tokios procedūros remiasi [TJO]

parengtais standartais. Bet koks vėliau į cisterną įleistas vanduo laikomas �variu ir jam

netaikomos �ios taisyklės 1, 2, 3 ar 4 dalys.

6) Draud�iama į jūrą i�mesti med�iagas, kurios nėra suklasifikuotos, laikinai suklasifikuotos ar

įvertintos pagal �io priedo 4 taisyklės 1 dalį, arba balasto vandenį, cisternų papalavas, arba

kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų.

A, B ir C kategorijų med�iagos specialiose zonose [kaip nurodyta Marpol 73/78 II priedo 1

taisyklėje, įskaitant Baltijos jūrą]

Atsi�velgiant į �io priedo �ios taisyklės 14 dalies ir 6 taisyklės nuostatas:

7) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies a punkte apibrė�tas A kategorijos

med�iagas ar laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų.  Jei cisternas, kuriose yra

tokių med�iagų ar mi�inių, reikia i�plauti, susidarę likučiai leid�iami į priėmimo įrenginį, kurį

pagal �io priedo 7 taisyklę parūpina su specialia zona besiribojančios valstybės, tol, kol

med�iagos koncentracija tokio įrenginio nuotekose nepasiekia 0,05% masės arba yra ma�esnė

ir kol cisterna nei�tu�tėja, i�skyrus geltonąjį ar baltąjį fosforą, kurio likutinė koncentracija yra

0,005% masės. Bet koks vėliau į cisterną įleistas vanduo gali būti i�mestas į jūrą, kai

įvykdomos visos �ios sąlygos:
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a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo vietą; ir

c) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

8) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies b punkte apibrė�tas B kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, vandenį po

cisternų plovimo, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų, i�skyrus atvejus,

kai įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) cisterna buvo i� anksto i�plauta pagal [laivo vėliavos valstybės] administracijos

patvirtintą procedūrą ir remiantis [TJO] parengtais standartais, o atsiradusios cisternos

paplavos buvo i�leistos į priėmimo įrenginį;

b) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

c) i�metimo ir plovimo procedūros ir priemonės yra patvirtintos [laivo vėliavos valstybės]

administracijos. Tokios procedūros ir priemonės remiasi [TJO] parengtais standartais ir

u�tikrina, kad nuotekų i�metimo koncentracija ir norma būtų tokia, kad med�iagos

koncentracija u�pakalinės laivo dalies kilvateryje nevir�ytų 1 ppm;
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d) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo vietą; ir

e) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

9) Draud�iama į jūrą i�mesti �io priedo 3 taisyklės 1 dalies c punkte apibrė�tas C kategorijos

med�iagas arba laikinai �iai kategorijai priskirtas med�iagas, arba balasto vandenį, cisternų

paplavas, arba kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų, i�skyrus atvejus, kai

įvykdomos visos �ios sąlygos:

a) laivas plaukia toliau ne ma�esniu kaip 7 mazgų greičiu savaeigių laivų atveju ar ne

ma�esniu kaip 4 mazgų greičiu nesavaeigių laivų atveju;

b) i�metimo procedūros ir priemonės yra patvirtintos [laivo vėliavos valstybės]

administracijos. Tokios procedūros ir priemonės remiasi [TJO] parengtais standartais ir

u�tikrina, kad nuotekų i�metimo koncentracija ir norma būtų tokia, kad med�iagos

koncentracija u�pakalinės laivo dalies kilvateryje nevir�ytų 1 ppm;

c) did�iausias i� kiekvienos cisternos ir su ja susijusios vamzdynų sistemos i�mestas

krovinio kiekis nevir�ija did�iausio kiekio, patvirtinto pagal �ios dalies b punkte

nurodytas procedūras, kuris jokiu būdu nevir�ija didesnio i� �ių dyd�ių: 1 m³ arba

1/3000 cisternos tūrio kubiniais metrais;
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d) i�metama �emiau vaterlinijos, atsi�velgiant į jūros vandens imtuvo vietą; ir

e) i�metama ne ma�iau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo artimiausio kranto ir ne ma�esniame

nei 25 m gylyje.

10) [Laivo vėliavos valstybės] administracijos patvirtintos ventiliacijos procedūros gali būti

naudojamos krovinio likučiams i� cisternos pa�alinti.  Tokios procedūros remiasi [TJO]

parengtais standartais. Bet koks vėliau į cisterną įleistas vanduo laikomas �variu ir jam

netaikomos �ios taisyklės 7, 8 ar 9 dalys.

11) Draud�iama į jūrą i�mesti med�iagas, kurios nėra suklasifikuotos, laikinai suklasifikuotos ar

įvertintos pagal �io priedo 4 taisyklės 1 dalį, arba balasto vandenį, cisternų paplavas, arba

kitus likučius ar mi�inius, turinčius tokių med�iagų.

12) Nė viena �ios taisyklės nuostata nedraud�ia laive laikyti B arba C kategorijų krovinio likučius

ir i�mesti jų į jūrą u� specialios zonos ribų, atitinkamai laikantis �ios taisyklės 2 ar 3 dalies.

6 taisyklė: I�imtys

�io priedo 5 taisyklė netaikoma:

a) nuodingų skystų med�iagų ar tokių med�iagų turinčių mi�inių i�metimui į jūrą, kuris būtinas

laivo saugumui u�tikrinti ar gyvybei jūroje i�gelbėti; arba
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b) nuodingų skystų med�iagų ar tokių med�iagų turinčių mi�inių i�metimui į jūrą dėl laivo ar jo

prietaisų gedimo:

i) jeigu įvykus gedimui ar nustačius i�metimą, buvo imtasi visų įmanomų atsargos

priemonių i�metimui i�vengti arba suma�inti jį iki minimumo; ir

ii) i�skyrus atvejus, kai savininkas arba kapitonas veikė ketindamas pakenkti arba

nusikalstamai pasitikėdamas ir �inodamas, kad gali būti padaryta �ala; arba

c) nuodingų skystų med�iagų arba tokių med�iagų turinčių mi�inių i�metimui į jūrą, kuriam

pritarė [laivo vėliavos valstybės] administracija, kai tai daroma kovojant su konkrečiomis

tar�ą sukeliančiomis avarijomis, siekiant iki minimumo suma�inti tar�os padarytą �alą. Bet

kokiam tokiam i�metimui turi pritarti ta vyriausybė, į kurios jurisdikciją galėtų patekti toks

i�metimas.
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I. ĮVADAS

Pagal bendro sprendimo procedūrą (251 str. / EBS) Taryba 2004 m. bir�elio 11 d. pasiekė

politinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ter�imo i� laivų ir dėl

sankcijų u� pa�eidimus įvedimo projekto1. Atlikus teisinį / lingvistinį redagavimą, Taryba

savo bendrąją poziciją patvirtino 2004 m. spalio 7 d.

Spręsdama dėl savo pozicijos, Taryba atsi�velgė į Europos Parlamento nuomonę, pareik�tą

per pirmąjį svarstymą 2004 m. sausio 13 d.2, ir į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

nuomonę3 4.

�ia direktyva siekiama perkelti į Bendrijos teisę tarptautines MARPOL
konvencijos taisykles, susijusias su ter�imu i� laivų, nustatant, kad i�metimo
taisyklių nesilaikymas yra pa�eidimas, ir nustatyti suderintas jų vykdymo
taisykles.  Direktyva taip pat siekiama i�plėsti �ias taisykles, siekiant, kad jomis
būtų reglamentuojamas naftos i�metimas dėl avarijos, sukeltos tyčia, dėl
neatsargumo ar didelio nerūpestingumo, ir u�tikrinti kuo platesnį jų taikymą pagal
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS).

II. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

Po naftos tanklaivio �Prestige� avarijos Taryba pabrė�ė ne vien saugumo jūroje politikos

svarbą, bet ir būtinybę u�tikrinti, kad bet kuriam asmeniui, sukėlusiam su tar�a susijusią

avariją arba prisidėjusiam prie jos sukėlimo dėl ypač aplaidaus elgesio, turėtų būti taikomos

tinkamos sankcijos. Tarybos po�iūris į �į Komisijos pasiūlymą, pateiktą 2003 m. kovo mėn.,

ir paremtą Europos Vadovų Tarybos i�vada, pateikta tą patį mėnesį, kurioje pabrė�iamas

tinkamos teisinės bazės pasirinkimas, yra paremtas principu, kad Bendrija turėtų pasinaudoti

visomis savo teisėmis, nustatytomis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (UNCLOS),

vykdydama valstybių narių įsipareigojimus, nustatytus Tarptautinėje konvencijoje dėl ter�imo

i� laivų prevencijos (MARPOL).

                                                
1 Komisija savo pasiūlymą pavadinimu �Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos dėl ter�imo i� laivų ir dėl sankcijų, įskaitant baud�iamąsias sankcijas, įvedimo u�
su ter�imu susijusius pa�eidimus� pateikė 2003 m. kovo 7 d. (OL C 76, 2004 3 25, p. 5).

2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (dar nepaskelbta OL).
3 OL C 220, 2003 9 16, p. 72.
4 Regionų komitetas nusprendė nepateikti nuomonės.
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Taryba mano, kad su tar�a i� laivų susijusio MARPOL re�imo perkėlimas į Bendrijos teisę

u�tikrins grie�tesnį ir darnesnį taikymą ir įgyvendinimą valstybėse narėse. Ji pritaria

po�iūriui, kad reikalinga nustatyti, jog bet koks ter�iančių med�iagų i�metimas, padarytas

tyčia, dėl neatsargumo ar didelio nerūpestingumo, yra pa�eidimas.

Vadovaujantis MARPOL nuostatų laikymosi principu, i�imtys taikomos tuo atveju, kai

ter�alai i�metami siekiant i�gelbėti gyvybes ar patį laivą. MARPOL konvencijoje numatyta

i�imtis savininkui ir kapitonui tais atvejais, kai ter�alai i�metami avarijos metu, taikoma

tarptautinėse jūrų teritorijose ir i�skirtinėse ekonominėse ar jas atitinkančiose valstybių narių

zonose. Tokiais atvejais logi�ka MARPOL nuostatų pasekmė yra ta, kad kapitono atsakomybe

veikianti įgula yra apsaugota. Kita vertus, Tarybos manymu, valstybių narių vidaus vandenyse

ir teritorinėje jūroje tikslinga pasinaudoti Bendrijos teisėmis pagal UNCLOS 211 straipsnio 4

dalį, siekiant sustiprinti pakrantės apsaugą, ir panaikinti i�imtį, taikomą ter�alų i�metimui dėl

avarijos.

Taryba mano, kad sankcijos u� pa�eidimus, susijusius su ter�imu i� laivų, turi būti

veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei gali apimti baud�iamąsias arba administracines

sankcijas. Ji taip pat pritaria, kad �ios sankcijos turi būti taikomos bet kuriam u� jūrų tar�ą

atsakingam asmeniui, t. y. turi apimti visą atsakomybės grandinę. Tokie pa�eidimai

direktyvoje yra apibrė�ti, tačiau Taryba laikosi po�iūrio, kad būtiniausios privalomos

taisyklės, reglamentuojančios baud�iamąsias sankcijas, atsakomybę ir jurisdikciją, turėtų būti

nustatytos analogi�ku pagrindų sprendimu, kurį pasiūlytų Komisija ir svarstytų Teisingumo ir

vidaus reikalų taryba.

Taryba palankiai vertina grie�tų vykdymo priemonių, taikomų į bet kurį valstybės narės uostą

įplaukiantiems laivams, supaprastinimą pagal atitinkamas tarptautines gaires. Ji pritaria

intensyvesniam keitimuisi informacija apie įtariamą i�metimą tarp valstybių narių ir trečiųjų

�alių, kurios yra laivo uosto arba laivo vėliavos valstybės, siekiant supaprastinti atitinkamų

priemonių įgyvendinimą.
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Galiausiai, Taryba mano, jog reikia panaudoti visas UNCLOS konvencijoje numatytas

galimybes pakrantei ir jos i�tekliams apsaugoti, įskaitant vykdymo priemones, kurias

pakrančių valstybės taiko teritorinėje jūroje, i�skirtinėje ekonominėje arba ją atitinkančioje

zonoje tranzitu plaukiojantiems laivams pagal UNCLOS 220 straipsnio 6 dalį, kai turima

akivaizd�ių ir objektyvių įrodymų apie ter�alų i�metimą, padariusį didelę �alą arba dėl kurio

gali būti padaryta didelė �ala pakrantei ar bet kokiems i�tekliams teritorinėje jūroje arba

ekonominėje ar ją atitinkančioje zonoje. Tokiu atveju suinteresuota valstybė narė perduoda �ią

med�iagą savo kompetentingoms institucijoms, siekdama pradėti teisminį nagrinėjimą,

įskaitant laivo sulaikymą, pagal savo nacionalinę teisę.

III. PAKEITIMAI

Kadangi, kaip nurodyta pirmiau, Tarybos po�iūris į �į direktyvos projektą labai skiriasi nuo

prad�ioje pasiūlyto teksto, bendrojoje pozicijoje nebuvo įmanoma atsi�velgti į didelę dalį

Europos Parlamento pirmajame svarstyme pasiūlytų pakeitimų.

□ Pradiniame Komisijos pasiūlyme nebuvo kalbama apie Europos pakrantės apsaugos (6

ir 22 pakeitimai) įsteigimą. Taryba, manydama, jog svarbu apsvarstyti Europos

pakrantės apsaugos stiprinimo priemones, nenori i� anksto spręsti dėl Komisijos

iniciatyvos �iuo klausimu, dėl kurios, galimas dalykas, bus parengtas atskiras teisės

aktas, kurį Taryba apsvarstys su susidomėjimu.

□ Taryba pritaria Europos Parlamento susirūpinimui dėl Bendrijos teisės aktų,

reglamentuojančių saugumą jūroje, įgyvendinimo (3, 19, 20 ir 31 pakeitimai), tačiau

mano, jog galiojančių teisės aktų įgyvendinimas, pavyzd�iui, Direktyvos 2000/59/EB

dėl uostų priėmimo įrenginių, yra priskirtas valstybių narių kompetencijai, o

įgyvendinimo prie�iūra yra viena i� Sutartyje numatytų Komisijos u�duočių.
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□ Kadangi �ios direktyvos tikslas yra ai�kiai apibrė�ti ter�iančių med�iagų i�metimą i�

laivų kaip Bendrijos teisės pa�eidimą, Taryba laikosi nuomonės, kad kitos techninės

nuostatos, pavyzd�iui, dėl laive esančios stebėjimo įrangos arba naftos registrų (30 ir 32

pakeitimai) nepatenka į �io pasiūlymo taikymo sritį.

□ Pagal pagrindinį pirmiau i�dėstyto Tarybos po�iūrio principą, MARPOL nuostatos dėl

ter�alų i�metimo, įskaitant savininkui ir kapitonui taikomą i�imtį tais atvejais, kai

ter�alai i�metami dėl avarijos (10 pakeitimas), taikomos tarptautinėse jūros teritorijose ir

valstybių narių i�skirtinėse ekonominėse arba jas atitinkančiose zonose.  �iais atvejais

i�imtis taip pat taikoma kapitono atsakomybe veikiančiai įgulai. Prie�ingai, pagal

UNCLOS 211 straipsnio 4 dalį �i i�imtis netaikoma valstybių narių vidaus vandenyse

teritorinėje jūroje.

□ Dėl direktyvos taikymo srities Tarybos mano, kad tikslinga tam tikroje jūros teritorijoje

visiems laivams, neatsi�velgiant į jų vėliavą, taikyti vienodas sąlygas, siekiant i�vengti

nepalankių sąlygų sudarymo su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams (11 ir

13 pakeitimai).

□ Bendrojoje pozicijoje nėra jokių i�samių nuostatų dėl sankcijų pobūd�io (�r. 8 straipsnio

4 ir 6 dalies i�braukimą / 17 ir 18 pakeitimus), atsi�velgiant į tai, kad dėl būtiniausių

taisyklių, reglamentuojančių baud�iamųjų sankcijų suderinimą, reikėtų priimti pamatinį

sprendimą, tačiau 7 straipsnio 2 dalyje pagal UNCLOS 220 straipsnio 6 dalį nurodytos

vykdymo priemonės pakrančių valstybėms narėms, įskaitant laivo sulaikymą

konkrečiais �iame straipsnyje nurodytais atvejais.

Bendrojoje pozicijoje yra kitų, smulkesnių Komisijos pasiūlymo pataisų ir patikslinimų.

Europos Parlamento pasiūlyti kelių punktų pakeitimai buvo i� dalies ar visi�kai įtraukti,

siekiant u�tikrinti teisės akto teksto vientisumą.

__________________
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Following legal/linguistic revision, the Council adopted its common position on xx October 2004,

with the GR/MT delegations voting against.
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Subject : Draft Directive of the European Parliament and of the Council on

ship-source pollution and on the introduction of sanctions for infringements
- Adoption of the Council's common position

1. On 7 March 2003 the Commission transmitted to the Council its proposal for the above

Directive 1.

2. The European Parliament delivered its opinion on the Commission proposal in first reading on

13 January 2004 2. The opinion of the Economic and Social Committee was delivered on

19 June 2003 3, while the Committee of Regions decided not to deliver an opinion.

                                                
1 OJ C 76, 25.03.2004, p.5.
2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (not yet published in OJ).
3 OJ C 220, 16.09.2003, p. 72
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3. The Council was not in a position to accept the opinion of the Parliament and therefore chose

to draw up a common position. At its meeting on 11 June 2004, the Council reached political

agreement on such a common position 4. It also agreed to have certain statements entered in

its minutes4.

4. After legal and linguistic finalisation of the draft common position, and subject to

confirmation by the Permanent Representatives Committee, the Council is now asked to:

= adopt 5 as an "A" item at one of its forthcoming sessions the common position as set out

in 11964/04 MAR 149 ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960;

= forward the Council's common position to the European Parliament in accordance with

Article 251 of the EC Treaty, together with the Council's reasons as set out in 11964/04

MAR 149 ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960 ADD 1.

______________

                                                
4 Doc. 10503/04 MAR 113 ENV 343 DROIPEN 26 CODEC 821 + ADD 1 and ADD 2.

GR/MT voted against.
5 GR/MT voting against.
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2003/0037 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą dėl teršimo iš laivų ir baudžiamųjų sankcijų už pažeidimus teršiant įvedimo 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas nusiųstas EP ir Tarybai(dokumentas KOM (2003) 92 
galutinis 2003/0037/COD): 

2003 m. kovo 6 d. 

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta: 

2003 m. birželio 19 d. 

Europos Parlamento nuomonė po pirmojo svarstymo pateikta: 2004 m. birželio 13 d. 

Bendroji pozicija priimta: 2004 m. spalio 7 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pasiūlymo tikslai yra du: 

– įtraukti į Bendrijos teisę atitinkamas tarptautinės teisės nuostatas, taikomas vykdant 
teršimo prevenciją ir kovojant prieš teršimą. Tokiu būdu pasiūlyme įtrauktos 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatos ir tarptautinės apsaugos nuo 
teršimo iš laivų konvencijos MARPOL nuostatos, ypač tos pastarosios konvencijos 
nuostatos, kurios reglamentuoja neteisėtą aplinką teršiančių medžiagų išleidimą į 
jūrą. 

– užtikrinti, kad atsakingieji už neteisėtą medžiagų išleidimą – ne tik laivų kapitonai ir 
savininkai, bet ir frachtuotojai bei klasifikacinės bendrovės – būtų realiai patraukti 
atsakomybėn ir jiems būtų pritaikytos baudžiamosios sankcijos laikantis tam tikrų 
sąlygų. Tokios sankcijos turi būti taikomos tada, kai aplinką teršiančios medžiagos 
buvo išleistos tyčia ir kai tokios medžiagos į jūrą pateko įvykus avarijai dėl rimto 
aplaidumo.  
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3. PASTABOS DĖL BENDROS POZICIJOS  

Bendroji pozicija iš esmės pateikia du pradinio pasiūlymo pakeitimus.  

- dėl taikymo srities 

Pasiūlymu buvo siekiama apibrėžti pažeidimus taršos srityje laikant, kad rimtas aplaidumas 
yra tokių pažeidimų pagrindinis elementas. Tačiau pasiūlyme nebuvo pateiktas patikslinimas 
dėl išimčių taikymo, išskyrus nuorodas į tarptautinės teisės nuostatas, taikomas dėl apsaugos 
sąlygų (7 str.).  

Bendroji pozicija pateikia paaiškinimus šiuo atžvilgiu, tiksliau apibrėždama išimtis. Yra 
padaryti tik formos, o ne turinio pakeitimai. 

- dėl baudžiamųjų sankcijų  

Komisija pritaria bendros pozicijos tekstui. Vis dėlto Transporto Ministrų Tarybos posėdžio, 
vykusios 2004 m. birželio 11 d., metu, priimant politinį susitarimą, Komisija padarė šį 
pareiškimą: 

„Komisija pažymi, kad Taryba nesutiko su baudžiamųjų sankcijų už neteisėtą aplinką 
teršiančių medžiagų išleidimą į jūrą privalomu įvedimu. 

Komisija laiko, kad kompromisiniu Tarybos tekstu nėra pasiekiami pasiūlyme iškelti 
uždaviniai dėl siekiamo atgrasančio poveikio vykdant jūros teršimo prevenciją ir kovojant 
prieš teršimą. 

Komisija primena, kad Europos Sąjungos Taryba 2003 m. kovo mėn. Briuselyje vykusio 
posėdžio metu paprašė, „kad iki 2003 m. pabaigos, remiantis nauju Komisijos pasiūlymu, 
būtų įvesta sankcijų (taip pat ir baudžiamųjų) už pažeidimus teršiant sistema, pagrįsta 
atitinkamu teisiniu pagrindu.“ Komisija mano, kad EB sutarties 80 straipsnio 2 dalis yra toks 
teisinis pagrindas. 

Ji primena, kad jos nuomone, kurią visada palaikė Europos Parlamentas, yra visiškai 
įmanoma, kad įstatymų leidėjas įvestų baudžiamąsias sankcijas, jei, jo nuomone, tai 
reikalinga, siekiant Bendrijos tikslų. Komisija mano, kad šiuo atveju tai yra reikalinga. Todėl 
Komisija, nenorėdama trukdyti teisėkūros procesui, sutinka su minėtu sprendimu, kuris 
skiriasi nuo jos pateikto pradinio pasiūlymo, tačiau pabrėžia, kad tai nekeičia jos ginamos 
pozicijos Teisingumo teismo nagrinėjamoje byloje C-176/03. 

4. DETALIOSIOS KOMISIJOS PASTABOS 

4.1. Komisijos priimti ir visiškai ar iš dalies įtraukti į bendrąją poziciją daliniai 
pakeitimai 

1, 4, 6 (iš dalies) ir 8 (iš dalies) pakeitimai yra naudingi pasiūlymo teksto paaiškinimui. 
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4.2. Komisijos priimti, bet į bendrąją poziciją neįtraukti pakeitimai 

Komisijos požiūriu 2, 5, 9, 12, 18, 20 ir 23 pakeitimai yra naudingi pasiūlymo teksto 
paaiškinimui.  

6 ir 22 pakeitimams dėl Europos pakrančių apsaugos tarnybos įkūrimo Komisija iš principo 
jau pritarė. 

4.3. Komisijos atmesti ir į bendrąją poziciją neįtraukti pakeitimai 

16, 17, 19, 21 ir 29 pakeitimai buvo pasikartojantys.  

3, 11, 13, 30, 31 ir 32 pakeitimai nebepatenka į tos direktyvos taikymo sritį.  

10, 14, 24 ir27 pakeitimai neatitinka pasiūlymo tikslų. 

5. IŠVADA 

Komisija pažymi, kad Taryba nesutiko su baudžiamųjų sankcijų už neteisėtą aplinką 
teršiančių medžiagų išleidimą į jūrą privalomu įvedimu. Dėl to Transporto Ministrų Tarybos 
posėdžio metu Komisiją pareiškė apgailestavimą dėl bendrosios pozicijos tikslų 
sumenkinimo. Nežiūrint to, Komisija pripažįsta, kad bendroji pozicija nekeičia nei pasiūlymo 
tikslų, nei dvasios, ir todėl ją palaiko. Šis palaikymas labiausiai pagrįstas noru nestabdyti 
bendrų sprendimų priėmimo procedūros ir sudaryti galimybę kuo greičiau priimti direktyvą. 


