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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/�/EK

( � gada � )

par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ievie�anu par pārkāpumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

                                                
1 OV C 220, 16.9.2003., 72. lpp.
2 OV C
3 Eiropas Parlamenta 2004. gada 13. janvāra Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav

publicēts).
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TĀ KĀ

(1) Kopienas jūrniecības dro�ības politikas mērķis ir sasniegt augsta līmeņa dro�ību un vides

aizsardzību, un tās pamatā ir izpratne par to, ka visas puses, kas iesaistītas preču

pārvadājumos pa jūru, ir atbildīgas par to, lai Kopienas ūdeņos izmantotie kuģi atbilstu spēkā

eso�ajiem noteikumiem un standartiem;

(2) materiālie standarti piesārņojo�u vielu noplūdēm no kuģiem visās dalībvalstīs ir balstīti uz

Marpol 73/78 Konvenciju; tomēr �os noteikumus ikdienā neievēro ļoti liels skaits kuģu, kas

kuģo Kopienas ūdeņos, un netiek veikti nekādi pasākumi stāvokļa labo�anai;

(3) Marpol 73/78 īsteno�ana parāda nesakritības starp dalībvalstīm, un tādēļ ir nepiecie�ams

Kopienas līmenī saskaņot Marpol 73/78 īsteno�anu; būtiskas at�ķirības saskatāmas jo īpa�i

dalībvalstu praksē attiecībā uz sankciju piemēro�anu par piesārņojo�u vielu noplūdi no

kuģiem;

(4) preventīvi pasākumi ir Kopienas jūrniecības dro�ības politikas sastāvdaļa, nodro�inot saikni

starp katras ar piesārņojo�u vielu pārvadā�anu pa jūru saistītās puses atbildību un sankciju

piemēro�anu; tādēļ, lai panāktu efektīvu vides aizsardzību, ir vajadzīgas efektīvas, preventīvas

un samērīgas sankcijas;
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(5) lai stiprinātu krimināltiesisko reglamentāciju tiesību aktu īsteno�anas nodro�inā�anai saistībā

ar kuģu radīto piesārņojumu, ir būtiski tuvināt pastāvo�ās tiesību normas, jo īpa�i, no vienas

puses, precīzas attiecīgo pārkāpumu definīcijas un atbrīvojumu gadījumus, uz ko attiecas �ī

direktīva, un, no otras puses, obligātos noteikumus par sodiem, atbildību un jurisdikciju, uz ko

attiecas Padomes Pamatlēmums 2004/../TI (� gada �) par krimināltiesiskās sistēmas

stiprinā�anu, lai īstenotu tiesību aktus pret kuģu radīto piesārņojumu 1;

(6) �īs direktīvas mērķis ir sniegt noplūdes definīciju un tādējādi sekmēt Pamatlēmuma 2004/../TI

īsteno�anu, lai novērstu �āda veida pārkāpumus;

(7) ne starptautiskais re�īms, kas paredz civiltiesisko atbildību un kompensāciju par naftas

piesārņojumu, nedz arī starptautiskais re�īms attiecībā uz citu bīstamu vai kaitīgu vielu

piesārņojumu nenodro�ina pietiekamu preventīvu iedarbību, lai atturētu bīstamu kravu

pārvadā�anā iesaistītās puses no standartiem neatbilsto�as prakses; nepiecie�amo preventīvo

iedarbību var panākt, vienīgi ievie�ot sankcijas, kuras piemēro jebkurai personai, kas izraisa

jūras piesārņo�anu vai iesaistās tajā; sankcijas būtu jāpiemēro ne tikai kuģu īpa�niekiem vai

kuģa kapteinim, bet arī kravas īpa�niekam, klasificē�anas sabiedrībai vai jebkurai citai

iesaistītai personai;

(8) kuģu radīta piesārņojo�u vielu noplūde būtu jāuzskata par pārkāpumu, ja tas izdarīts ar

nodomu, aiz neuzmanības vai rupjas nolaidības;

                                                
1 Skat. �ā "Oficiālā Vēstne�a" � lpp.
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(9) sankcijas par piesārņojo�u vielu noplūdi no kuģiem nav saistītas ar iesaistīto pu�u civiltiesisko

atbildību, un tādējādi uz tām neattiecas nekādi notiekumi par civiltiesiskās atbildības

ierobe�ojumiem vai pārne�anu, kā arī tās neierobe�o pietiekamu kompensāciju piesārņojuma

gadījumā cietu�ajiem;

(10) ir nepiecie�ama turpmāka efektīva sadarbība starp dalībvalstīm, lai nodro�inātu to, ka

piesārņojo�u vielu noplūde no kuģiem tiek pamanīta laikus un ka pārkāpēji tiek identificēti;

(11) ja ir skaidrs un objektīvs pierādījums, ka ir notikusi noplūde, kas izraisījusi lielu postījumu vai

liela postījuma draudus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz �ī lieta savām komptenetajām iestādēm,

lai tiktu sāktas procedūrtas, kas atbilst 220. pantam ANO 1982. gada Konvencijā par jūras

tiesībām;

(12) �ī direktīva ir saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu un

proporcionalitātes principu. Kuģu izraisīta piesārņojuma starptautisko standartu iekļau�ana

Kopienas tiesību aktos un tādu sankciju ievie�ana, kas var ietvert krimināltiesiskas vai

administratīvas sankcijas par minēto noteikumu pārkāp�anu, ir nepiecie�ama, lai sasniegtu

augsta līmeņa dro�ību un vides aizsardzību jūras pārvadājumu jomā. To Kopiena var efektīvi

panākt vienīgi ar saskaņotu noteikumu palīdzību. Direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas

vajadzīgi �ā mērķa sasnieg�anai, un neparedz neko tādu, kas nebūtu vajadzīgs �im mērķim. Tā

neliedz dalībvalstīm noteikt stingrākus pasākumus pret kuģu radīto piesārņojumu saskaņā ar

starptautiskajām tiesībām;

(13) �ī direktīva pilnībā ievēro Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,



11964/3/04 REV 3
DG C IV    LV

IR PIEŅĒMU�I �O DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis

1. �īs direktīvas mērķis ir nodro�ināt to, ka personām, kas ir atbildīgas par kuģu radītu

piesārņojumu, piemēro attiecīgas sankcijas, lai uzlabotu jūrniecības dro�ību un sekmētu jūras vides

aizsardzību no kuģu radītā piesārņojuma.

2. �ī direktīva neliedz dalībvalstīm noteikt stingrākus pasākumus pret kuģu radīto piesārņojumu

saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

2. pants

Definīcijas

�ajā direktīvā

1. "Marpol 73/78" ir Starptautiskā konvencija par kuģu radītā piesārņojuma novēr�anu (1973.)

un tās 1978. gada protokols to jaunākajā redakcijā;

2. "piesārņojo�as vielas" ir vielas, kas minētas Marpol 73/78 I pielikumā (nafta) un II pielikumā

(neiepakotas kaitīgas �ķidras vielas);
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3. "noplūde" ir jebkādā veidā no kuģa izdarīta izvadī�ana jūrā, kā minēts Marpol 73/78 2. pantā;

4. "kuģis" ir jebkura veida jūras kuģis, kas darbojas jūras vidē, neatkarīgi no tā karoga, tostarp

kuģi ar zemūdens spārniem, kuģi uz gaisa spilveniem, zemūdens kuģi un peldo�ie kuģi.

3. pants

Piemēro�anas joma

1. �o direktīvu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām piemēro attiecībā uz piesārņojo�u vielu

noplūdi:

a) dalībvalstu iek�ējos ūdeņos, tostarp ostās, ciktāl ir piemērojams Marpol re�īms;

b) dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos;

c) starptautiskai kuģo�anai izmantotajos jūras �aurumos, ievērojot tranzīta re�īmu, kā noteikts

III. daļas 2. iedaļā 1982. gada ANO Konvencijā par jūras tiesībām, tiktāl, ciktāl �ādi jūras

�aurumi ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

d) kādas dalībvalsts ekskluzīvā ekonomiskajā zonā vai līdzvērtīgā zonā, kas izveidota saskaņā ar

starptautiskajām tiesībām; un

e) atklātā jūrā.
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2. �o direktīvu piemēro piesārņojo�u vielu noplūdei no visiem kuģiem neatkarīgi no to karoga,

izņemot visus karakuģus, jūras kara palīgkuģus vai citus kuģus, kas pieder kādai valstij vai ko kāda

valsts attiecīgajā laikā ekspluatē un izmanto tikai nekomerciālos valsts nolūkos.

4. pants

Pārkāpumi

Dalībvalstis nodro�ina to, ka piesārņojo�o vielu noplūdi no kuģiem visās 3. panta 1. punktā

minētajās teritorijās uzskata par pārkāpumu, ja tas izdarīts ar nodomu, aiz neuzmanības vai rupjas

nolaidības.

5. punkts

Izņēmumi

1. Piesārņojo�u vielu noplūdi jebkurā no 3. panta 1. punktā minētajam teritorijām neuzskata par

pārkāpumu, ja tā atbilst nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78  I pielikuma 11. a), 11. b) vai

11. c) noteikumā vai II pielikuma 6. a) vai 6. c) noteikumā.

2. Piesārņojo�u vielu noplūdi 3. panta 1. punkta c), d) un e) apak�punktos minētajās teritorijās

neuzskata par pārkāpumu, par kuru atbildīgs īpa�nieks, kapteinis vai apkalpe, kas rīkojas pēc

kapteiņa pavēles, ja tā atbilst nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78  I pielikuma 11. b)

noteikumā un II pielikuma 6. b) noteikumā.

3. Piesārņojo�u vielu noplūdi jebkurā no 3. panta 1. punktā minētajām teritorijām neuzskata par

pārkāpumu, ja tā atbilst nosacījumiem, kas noteikti Marpol 73/78  I pielikuma 9. vai 10. noteikumā

vai II pielikuma 5. noteikumā.
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6. pants

Īsteno�anas pasākumi attiecībā uz kuģiem dalībvalstu ostās

1. Ja neatbilstība standartiem vai kāda informācija rada aizdomas, ka kuģis, kas labprātīgi

atrodas kādas dalībvalsts ostā vai ārzonas terminālā, ir iesaistījies vai iesaistās piesārņojo�u vielu

noplūdē jebkurā no 3. panta 1.punktā minētajām teritorijām, attiecīgā dalībvalsts nodro�ina

atbilstīgas pārbaudes veik�anu saskaņā ar tās tiesību aktiem, ņemot vērā attiecīgas Starptautiskās

Jūrniecības organizācijas (IMO) pamatnostādnes.

2. Tiktāl, ciktāl 1. punktā minētā pārbaude atklāj faktus, kas varētu norādīt uz pārkāpumu

4. panta nozīmē, par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes un karoga valsts

iestādes.

7. pants

Piekrastes valstu īsteno�anas pasākumi attiecībā uz tranzītkuģiem

1. Ja piesārņojo�u vielu iespējama noplūde notiek teritorijā, kas minēta 3. panta 1. punkta b), c),

d) un e) apak�punktā, un ja kuģis, kuru tur aizdomās par �o noplūdi, nepiestāj dalībvalsts ostā, kurai

ir informācija par iespējamo noplūdi, piemēro �ādus noteikumus:

a) ja nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir kādā citā dalībvalstī, attiecīgās dalībvalstis, cie�i

sadarbojoties, veic pārbaudes, kas minētas 5. panta 1. punktā, un lemj par atbilstīgiem

administratīviem pasākumiem attiecībā uz �ādu noplūdi;
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b) ja nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir tādas valsts osta, kas nav Kopienas dalībvalsts,

dalībvalstij jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodro�inātu, ka nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir

informēta par iespējamo noplūdi, un tai jālūdz nākamās ostas valsts veikt atbilstīgus

pasākumus attiecībā uz �ādu noplūdi.

2. Ja ir skaidrs un objektīvs pierādījums, ka kuģis, kas kuģo 3. panta 1. punkta b) vai d)

apak�punktā minētajā teritorijā, ir izdarījis pārkāpumu 3. panta 1. punkta d) apak�punktā minētajā

teritorijā, un veicis noplūdi, kas izraisījusi lielu postījumu vai liela postījuma draudus attiecīgās

dalībvalsts piekrastei vai saistītam intere�u objektam, vai jebkuriem 3. panta 1. punkta b) vai d)

apak�punktā minētajiem resursiem, tad atbilstīgi ANO 1982. gada Konvencijas par jūras tiesībām

XII daļas 7. iedaļai un ar nosacījumu, ka pierādījumi to apstiprina, valsts iesniedz �o lietu savai

kompetentajai iestādei, lai atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem tiktu uzsāktas juridiskās

procedūras, tostarp kuģa aizturē�ana.

3. Visos gadījumos informē karoga valsts iestādes.

8. pants

Sankcijas

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu to, ka par 5. pantā minētajiem

pārkāpumiem piemēro efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kas var ietvert

krimināltiesiskas vai administratīvas sankcijas.
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2. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu to, ka 1. punktā minētās

sankcijas piemēro jebkurai personai, kas ir atzīta par atbildīgu par pārkāpumu, kā minēts 5. pantā.

9. pants

Atbilstība starptautiskajām tiesībām

Dalībvalstis piemēro �o direktīvu bez jebkādas formālas vai faktiskas ārzemju kuģu diskriminācijas

un saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko tiesību aktiem, tostarp ar ANO 1982. gada Konvencijas par

jūras tiesībām XII daļas 7. iedaļu, un tās nekavējoties informē kuģa karoga valsti un jebkuru citu

iesaistītu valsti par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar �o direktīvu.

10. pants

Papildu pasākumi

Piemērojot �o direktīvu, dalībvalstis un Komisija vajadzības gadījumā cie�i sadarbojas ar Eiropas

Jūrniecības dro�ības aģentūru un, vajadzības gadījumā, darbojas atbilstīgi rīcības programmai, kas

paredzēta nejau�a vai apzināta jūras piesārņojuma gadījumā un izveidota ar Lēmumu Nr.

2850/2000/EK 1, lai:

a) izstrādātu informācijas sistēmas, kas nepiecie�amas �īs direktīvas efektīvai īsteno�anai;

                                                
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2850/2000/EK (2000. gada 20. decembris), ar

ko izveido Kopienas sadarbības sistēmu nejau�as vai apzinātas jūras piesārņo�anas jomā (OV
L 332, 28.12.2000., 1. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK (OV L
138, 30.4.2004., 12. lpp.).
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b) izveidotu kopīgu praksi un pamatnostādnes, pamatojoties uz jau eso�u starptautiska mēroga

praksi un pamatnostādnēm, jo īpa�i attiecībā uz:

� to kuģu uzraudzību un ātru identifikāciju, kuri nopludina piesārņojo�as vielas, pārkāpjot

�o direktīvu, tostarp vajadzības gadījumā attiecībā uz uzraudzības ierīcēm uz kuģa;

� uzticamām metodēm, kā noteikt kāda konkrēta kuģa piesārņojo�as vielas jūrā; un

� �īs direktīvas efektīvu īsteno�anu.

11. pants

Ziņo�ana

Ik pēc trim gadiem dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par to, kā kompetentās iestādes

piemēro �o direktīvu. Pamatojoties uz �iem ziņojumiem, Komisija iesniedz Kopienas ziņojumu

Eiropas Parlamentam un Padomei.

12. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Kuģo�anas dro�ības un kuģu radītā piesārņojuma novēr�anas komiteja

(COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2099/2002

(2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģo�anas dro�ības un kuģu radītā piesārņojuma

novēr�anas komiteju (COSS) 1 .

2. Komisija regulāri informē Komiteju, kas izveidota ar Lēmumu Nr. 2850/2000/EK, par

jebkādiem ierosinātiem pasākumiem vai citām svarīgām darbībām attiecībā uz jūras piesārņo�anas

novēr�anu.

13. pants

Grozījumu izdarī�anas procedūra

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002  5. pantu uz grozījumiem Marpol 73/78, kas minēti 2.

panta 1. punktā, var neattiecināt �īs direktīvas piemēro�anas jomu.

                                                
1 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK)

Nr. 415/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 10. lpp.).
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14. pants

Īsteno�ana

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai nodro�inātu atbilstību

�ai direktīvai ne vēlāk kā ........1111, un tās par to nekavējoties informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem �os aktus, tajos ietver atsauci uz �o direktīvu vai arī �ādu atsauci pievieno

to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas �ādas atsauces.

                                                
1111 Astoņpadsmit mēne�us pēc tās stā�anās spēkā.
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15. pants

Stā�anās spēkā

�ī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī".

16. pants

Adresāti

�ī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs
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PIELIKUMS

Atsauces nolūkos veidots Marpol 73/78 pārskats par noplūdes noteikumiem

attiecībā uz naftas un kaitīgu �ķidru vielu noplūdi,

kā minēts 2. panta 2. punktā

I daļa: Nafta (Marpol 73/78, I pielikums)

Piemērojot Marpol 73/78 I pielikumu, "nafta" ir jebkura veida nafta, tostarp jēlnafta, mazuts,

nosēdumi, naftas pārstrādes produkti un rafinēti produkti (izņemot petroķīmiskus produktus, uz

kuriem attiecas Marpol 73/78 II pielikuma noteikumi), un "naftas maisījums" ir maisījums, kura

sastāvā ir nafta.

Izvilkums no attiecīgajiem Marpol 73/78 I pielikuma noteikumiem:

9. noteikums: Naftas izvadī�anas kontrole

1) Saskaņā ar �ī pielikuma 10. un 11. noteikumu un �ī noteikuma 2. punktu jebkāda naftas vai

naftas maisījuma izvadī�ana jūrā no kuģiem, uz kuriem attiecas �is pielikums, ir aizliegta,

izņemot gadījumus, ja tiek ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) naftas tankkuģim, izņemot �ā punkta b) apak�punktā noteiktos gadījumus:

i) tankkuģis neatrodas īpa�ā teritorijā;

ii) tankkuģis ir vismaz 50 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes;
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iii) tankkuģis atrodas ceļā;

iv) tūlītēja naftas izplūdes koncentrācija nepārsniedz 30 litrus uz vienu jūras jūdzi

v) kopējais jūrā izvadītais naftas daudzums nepārsniedz pastāvo�ajiem tankkuģiem

1/15 000 no kopējā konkrētās kravas daudzuma, kuras sastāvā bija nogulsnes, un

jauniem tankkuģiem 1/30 000 no kopējā konkrētās kravas daudzuma, kuras

sastāvā bija nogulsnes; un

vi) tankkuģiem darbojas naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma un

noplūdes tanka ierīce, kā paredzēts �ā pielikuma 15. noteikumā;

b) no tāda kuģa ar bruto tilpību 400 un vairāk, kas nav naftas tankkuģis, un no ma�īntelpu

nosēdtilpnēm, izņemot naftas tankkuģa kravas sūkņu telpas nosēdtilpnes, ja nav naftas

kravas nogul�ņu piejaukuma:

i) kuģis neatrodas īpa�ā teritorijā;

ii) kuģis atrodas ceļā;

iii) neat�ķaidītas naftas daudzums notekūdenī nav lielāks par 15 daļām pret miljonu;

un
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iv) kuģim darbojas [uzraudzības, kontroles un filtrācijas] iekārtas, kā noteikts �ā

pielikuma 16. noteikumā.

2) Ja kuģim, kas nav naftas tankkuģis, bruto tilpība ir mazāka nekā 400 tonnu, tam atrodoties

ārpus īpa�ās teritorijas, [karoga valsts] iestāde nodro�ina to, ka tajā ir uzstādītas, ciktāl tas ir

lietderīgi un saprātīgi, ierīces, kas nodro�ina naftas nogul�ņu uzglabā�anu uz klāja un to

izvadī�anu uzkrā�anas iekārtās vai jūrā saskaņā ar �ā noteikuma 1. punkta b) apak�punktā

noteiktajām prasībām.

[�]

4) �ā noteikuma 1. punkts neattiecas uz tīru vai izolētu balastu vai nepārstrādātiem naftas

maisījumiem, kuros neat�ķaidīts naftas daudzums nepārsniedz 15 daļas uz miljonu, un kas

nenāk no kravas sūkņa telpas nosēdtilpnēm un kam nav naftas kravas nogul�ņu piejaukuma.

5) Jūrā ieplūdinātās vielas nesatur ķimikālijas vai citas vielas tādā daudzumā vai koncentrācijā,

kas ir bīstami jūras videi, vai ķimikālijas vai citas vielas, kas pievienotas, lai apietu �ajā

noteikumā izklāstītos izvadī�anas nosacījumus.

6) Naftas nogulsnes, ko nevar izplūdināt saskaņā ar �ā noteikuma 1), 2) un 4) punktu, patur uz

kuģa vai izvada uzkrā�anas iekārtās.

[�]
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10. noteikums: Metodes naftas piesārņojuma novēr�anai no kuģiem, tiem darbojoties īpa�ās

teritorijās

1) �ajā pielikumā īpa�ās teritorijas ir Vidusjūras reģions, Baltijas jūras reģions, Melnās jūras

reģions, Sarkanās jūras reģions, "Jūras līča reģions", Adenas reģiona līcis, Antarktikas reģions

un Ziemeļrietumeiropas ūdeņi, [tālāk definēti un raksturoti].

2) Saskaņā ar �ā pielikuma 11. noteikumu:

a) Jebkāda naftas vai naftas maisījumu izplūdinā�ana jūrā no naftas tankkuģiem un

jebkādiem kuģiem, kas nav naftas tankkuģi ar bruto tilpību 400 un vairāk tonnu, ir

aizliegta, atrodoties īpa�ā teritorijā. [�]

b) [�] Jebkāda naftas vai naftas maisījumu izplūdinā�ana jūrā no tādiem kuģiem ar bruto

tilpību mazāk par 400 tonnām, kas nav naftas tankkuģi, ir aizliegta, atrodoties īpa�ā

teritorijā, izņemot, ja neat�ķaidītas naftas daudzums notekūdenī nepārsniedz 15 daļas uz

miljonu.

3) a) �ā noteikuma 2) punkts neattiecas uz tīra un izolēta balasta izplūdi;

b) �ā noteikuma 2) punkta a) apak�punkts neattiecas uz attīrīta nosēdtilpnes ūdens izplūdi

no ma�īntelpām, ja ir ievēroti visi �ie nosacījumi:

i) nosēdtilpnes ūdens nenāk no kravas sūkņu telpas nosēdtilpnēm;
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ii) nosēdtilpnes ūdenim nav naftas kravas nogul�ņu piejaukuma;

iii) kuģis atrodas ceļā;

iv) neat�ķaidītas naftas daudzums notekūdenī nepārsniedz 15 daļas uz miljonu;

v) kuģī darbojas naftas filtrē�anas iekārtas, kas atbilst �ā pielikuma 16. noteikuma

5) punkta prasībām; un

vi) filtrācijas sistēma ir aprīkota ar aizvaru, kas nodro�ina to, ka izvadī�ana tiek

automātiski apturēta, kad naftas daudzums notekūdenī pārsniedz 15 daļas uz

miljonu.

4) a) Jūrā izpludinātais �ķidrums nesatur ķimikālijas vai citas vielas tādā daudzumā vai

koncentrācijā, kas apdraud jūras vidi, vai ķimikālijas vai citas vielas, kas pievienotas, lai

apietu �ajā noteikumā izklāstītos izplūdes nosacījumus;

b) Naftas nogulsnes, ko nevar izvadīt saskaņā ar �ā noteikuma 2) un 3) punktu, patur uz

kuģa vai izvada uzkrā�anas iekārtās.

5) Nekas �ajā noteikumā neaizliedz brauco�am kuģim, kam īpa�ā teritorija ir tikai daļa no

mar�ruta, veikt izvadī�anu ārpus īpa�ās teritorijas saskaņā ar �ā pielikuma 9. noteikumu.

[�]
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11. noteikums: Izņēmumi

�ā pielikuma 9. un 10. noteikums neattiecas uz:

a) naftas vai naftas maisījuma izvadī�anu jūrā kuģa dro�ības dēļ vai lai glābtu kādam dzīvību

jūrā; vai

b) naftas vai naftas maisījuma izvadī�anu jūrā kuģa vai tā iekārtu bojājuma dēļ:

i) ja pēc tam, kad radies bojājums vai pamanīta noplūde, veikti visi loģiskie piesardzības

pasākumi, lai novērstu vai mazinātu noplūdi; un

ii) izņemot gadījumus, ja īpa�nieks vai kapteinis rīkojies vai nu ar nolūku radīt bojājumu,

vai rīkojies nolaidīgi, apzinoties, ka bojājums visticamāk radīsies; vai

c) jūrā izplūdina [karoga valsts] iestādes apstiprinātas vielas, kas satur naftu, ja to veic, lai

apkarotu īpa�us piesārņojuma gadījumus nolūkā mazināt piesārņojuma radīto kaitējumu līdz

minimumam. Jebkādu �ādu izvadī�anu apstiprina tā valdība, kuras jurisdikcijā paredzēts veikt

izvadī�anu.
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II DAĻA: Kaitīgas �ķidras vielas (Marpol 73/78 II pielikums)

Izvilkums no attiecīgiem Marpol 73/78 II pielikuma noteikumiem:

3. noteikums: Kaitīgu �ķidru vielu kategorizācija un uzskaite

1) �ajā pielikumā kaitīgas �ķidras vielas ir iedalītas �ādās četrās kategorijās:

a) A kategorija: Kaitīgas �ķidras vielas, kas, ja tiktu izvadītas jūrā, veicot tvertnes tīrī�anu

vai balasta izkrau�anu, nopietni apdraudētu vai nu jūras resursus vai cilvēku veselību,

vai radītu nopietnu kaitējumu atpūtas iespējām pie jūras vai citādai likumīgai jūras

izmanto�anai, un tālab attaisno stingru piesārņojuma novēr�anas pasākumu

piemēro�anu;

b) B kategorija: Kaitīgas �ķidras vielas, kas, ja tiktu izvadītas jūrā, veicot tvertnes tīrī�anu

vai balasta izkrau�anu, apdraudētu vai nu jūras resursus vai cilvēku veselību, vai radītu

kaitējumu atpūtas iespējām pie jūras vai citādai likumīgai jūras izmanto�anai, un tālab

attaisno īpa�u piesārņojuma novēr�anas pasākumu piemēro�anu;

c) C kategorija: Kaitīgas �ķidras vielas, kas, ja tiktu izvadītas jūrā, veicot tvertnes tīrī�anu

vai balasta izkrau�anu, radītu nelielus draudus vai nu jūras resursiem vai cilvēka

veselībai, vai radītu nelielu kaitējumu atpūtas iespējām pie jūras vai citādai likumīgai

jūras izmanto�anai, un tālab prasa īpa�u rīcību;
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d) D kategorija: Kaitīgas �ķidras vielas, kas, ja tiktu izvadītas jūrā, veicot tvertnes tīrī�anu

vai balasta izkrau�anu, manāmi apdraudētu vai nu jūras resursus vai cilvēku veselību,

vai radītu minimālu kaitējumu atpūtas iespējām pie jūras vai citādai likumīgai jūras

izmanto�anai, un tālab prasa zināmu uzmanību darbības apstākļos.

[�]

[Papildu pamatnostādnes vielu kategorizē�anā, tostarp kategorizēto vielu saraksts, ir dots

2. noteikuma 2) � 4) punktā un 4. noteikumā, kā arī Marpol 73/78 II pielikuma papildinājumos]

[�]

5. noteikums: Kaitīgu �ķidru vielu izvadī�ana

A, B un C kategorijas vielas ārpus īpa�ajām teritorijām un D kategorijas vielas visās teritorijās

Ievērojot �ā pielikuma 6. noteikumu [�]

1) Izvadīt jūrā ir aizliegts �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta a) apak�punktā definētās A

kategorijas vielas vai vielas, kas pagaidām par tādām atzītas, vai balasta ūdeni, tvertnes

mazgā�anas ūdeni vai citas nogulsnes vai maisījumus, kas tās satur. Ja jāmazgā tilpnes, kur

atradu�ās tādas vielas vai to maisījumi, nogulsnes, kas rodas mazgājot, izvada uzkrā�anas

iekārtā, līdz vielas koncentrācija �īs iekārtas notekūdenī ir 0,1 % svara vai mazāk, un kamēr

tvertne ir tuk�a, izņemot dzelteno vai balto fosforu, kam pārpalikuma koncentrācija ir 0,01 %

svara. Ūdeni, ko vēlāk iepilda tvertnē, var izvadīt jūrā, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:
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a) kuģis brauc ar vismaz 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ieplūdes vietas; un

c)  izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes vismaz 25

metru dziļumā.

2) Izvadīt jūrā ir aizliegts �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta b) apak�punktā definētās B

kategorijas vielas, vai vielas, kas pagaidām par tādām atzītas, vai balasta ūdeni, tvertņu

mazgā�anas ūdeni, vai citas nogulsnes vai maisījumus, kas satur �ādas vielas, izņemot

gadījumus, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) kuģis brauc ar vismaz 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) izvadī�anas procedūras un dokumentāciju apstiprina [karoga valsts] iestāde. Tādas

procedūras un dokumentācija pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem, un

nodro�ina to, lai notekūdeņu izvadī�anas koncentrācija un apjoms būtu tāds, ka vielas

koncentrācija kuģa ķīļūdenī nepārsniedz 1 daļu pret miljonu;
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c) maksimāli pieļaujamais no katras tilpnes un ar to saistītās cauruļsistēmas izplūdināmās

kravas daudzums nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas pieļauts saskaņā ar �ā punkta

b) apak�punktā minētajām procedūrām, kur� nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 m³

jeb 1/3,000 no tilpnes ietilpības kubikmetros;

d) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ņem�anas vietas; un

e) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes, un vietā,

kur ūdens ir vismaz 25 metru dziļ�.

3) Izplūdināt jūrā ir aizliegts �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta c) apak�punktā definētās C

kategorijas vielas vai vielas, kas pagaidām atzītas par tādām, vai arī balasta ūdeni, tilpņu

mazgā�anas ūdeni vai citas nogulsnes vai tādu vielu maisījumus, kas tās satur, izņemot

gadījumus, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) kuģis ir ceļā vismaz ar 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) izplūdinā�anas procedūras un dokumentāciju apstiprina [karoga valsts] iestāde. Tādas

procedūras un dokumentācija pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem, un

nodro�ina to, lai notekūdens izplūdinā�anas koncentrācija un ātrums būtu tāds, ka vielas

koncentrācija kuģa ķīļūdenī nepārsniedz 10 daļas uz miljonu;
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c) maksimāli pieļaujamais no katras tilpnes un ar to saistītās cauruļsistēmas izplūdināmās

kravas daudzums nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas pieļauts saskaņā ar �ā punkta

b) apak�punktā minētajām procedūrām, kur� nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 3 m³

jeb 1/1,000 no tilpnes ietilpības kubikmetros;

d) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ņem�anas vietas; un

e) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes, un vietā,

kur ūdens ir vismaz 25 metru dziļ�.

4) Ir aizliegts izplūdināt jūrā �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta d) apak�punktā definētās D

kategorijas vielas vai vielas, kas pagaidām atzītas par tādām, vai arī balasta ūdeni, tilpņu

mazgā�anas ūdeni vai citas nogulsnes vai tādu vielu maisījumus, kas tās satur, izņemot

gadījumus, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) kuģis brauc vismaz ar 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) tādu maisījumu koncentrācija nepārsniedz vienu daļu vielas desmit daļās ūdens;  un

c) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes.
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5) Lai no tilpnes iztīrītu kravas nogulsnes, var izmantot [karoga valsts] iestādes apstiprinātas

ventilācijas procedūras. Tādas procedūras pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem.

Ūdens, ko pēc tam iepilda tilpnē, ir uzskatāms par tīru, un uz to neattiecas �ā noteikuma 1), 2),

3) vai 4) punkts.

6) Ir aizliegts jūrā izplūdināt vielas, kas nav kategorizētas, provizoriski novērtētas vai ir atzītas

kā piederīgas pie tādām, kuras minētas �ā pielikuma 4. noteikuma 1) punktā, vai balasta

ūdeni, tilpņu mazgā�anas ūdeni, vai citas nogulsnes vai tādu vielu maisījumus, kas tās satur.

A, B un C kategorijas vielas īpa�ās jomās [kā definēts Marpol 73/78 II pielikuma 1. noteikumā, arī

attiecībā uz Baltijas jūru]

Saskaņā ar �ā noteikuma 14) punktu un �ā pielikuma 6. noteikumu.

7) Ir aizliegts izplūdināt jūrā �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta a) apak�punktā definētās A

kategorijas vielas vai vielas, kas pagaidām par tādām atzītas, vai balasta ūdeni, tilpņu

mazgā�anas ūdeni vai citas nogulsnes vai maisījumus, kas satur tādas vielas. Ja jāmazgā

tilpnes, kur atradu�ās tādas vielas vai maisījumi, tad mazgājot radu�ās nogulsnes ievada

uzkrā�anas iekārtā, ko saskaņā ar �ā pielikuma 7. noteikumu nodro�ina valstis, kas robe�ojas

ar īpa�o teritoriju, līdz vielas koncentrācija netīrajos ūdeņos, ko ievada iekārtā, ir 0,05 % svara

vai mazāk, tikmēr, kamēr tilpne ir tuk�a, izņemot dzelteno vai balto fosforu, kam nogul�ņu

koncentrācija ir 0,005 % svara. Ūdeni, ko vēlāk iepilda tilpnē, var izplūdināt jūrā, ja ievēroti

visi �ie nosacījumi:
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a) kuģis brauc vismaz ar 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ņem�anas vietas; un

c) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes, un vietā,

kur ūdens ir vismaz 25 metru dziļ�.

8) Ir aizliegts izplūdināt jūrā �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta b) apak�punktā definētās B

kategorijas vielas, vai vielas, kas pagaidām par tādām atzītas, vai balasta ūdeni, tilpņu

mazgā�anas ūdeni, vai citas nogulsnes vai maisījumus, kas satur �ādas vielas, izņemot

gadījumus, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) tilpnes ir iepriek� mazgātas saskaņā ar [karoga valsts] iestādes apstiprinātām

procedūrām, kas pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem, un attiecīgās tilpņu

mazgā�anas izplūdinātas uzkrā�anas iekārtā;

b) kuģis brauc vismaz ar 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

c) izplūdinā�anas un mazgā�anas procedūras un dokumentāciju apstiprina [karoga valsts]

iestāde. Tādas procedūras un dokumentācija pamatojas uz [IMO] izstrādātiem

standartiem, un nodro�ina to, lai netīro ūdeņu izplūdinā�anas koncentrācija un ātrums

būtu tāds, ka vielas koncentrācija kuģa ķīļūdenī nepārsniedz 1 daļu uz miljonu;
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d) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ņem�anas vietas; un

e) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes, un vietā,

kur ūdens ir vismaz 25 metru dziļ�.

9) Izplūdināt jūrā ir aizliegts �ā pielikuma 3. noteikuma 1) punkta c) apak�punktā definētās C

kategorijas vielas vai vielas, kas pagaidām atzītas par tādām, vai arī balasta ūdeni, tilpņu

samazgu ūdeni vai citas nogulsnes vai tādu vielu maisījumus, kas tās satur, izņemot

gadījumus, ja ievēroti visi �ie nosacījumi:

a) kuģis brauc vismaz ar 7 mezglu ātrumu, ja kuģis ir pa�gājējs, vai vismaz ar 4 mezglu

ātrumu, ja kuģis nav pa�gājējs;

b) izplūdinā�anas procedūras un dokumentāciju apstiprina [karoga valsts] iestāde. Tādas

procedūras un dokumentācija pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem, un

nodro�ina to, lai netīro ūdeņu izplūdinā�anas koncentrācija un ātrums būtu tāds, ka

vielas koncentrācija kuģa ķīļūdenī nepārsniedz 1 daļu uz miljonu;

c) maksimāli pieļaujamais no katras tilpnes un ar to saistītās cauruļsistēmas izplūdināmās

kravas daudzums nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas pieļauts saskaņā ar �ā punkta

b) apak�punktā minētajām procedūrām, kur� nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 m³

jeb 1/3 000 no tilpnes ietilpības kubikmetros;
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d) izplūdinā�ana notiek zem ūdens līnijas, ņemot vērā to, vai tuvumā nav jūras ūdens

ņem�anas vietas; un

e) izplūdinā�ana notiek vismaz 12 jūras jūd�u attālumā no tuvākās sauszemes, un vietā,

kur ūdens ir vismaz 25 metru dziļ�.

10) Lai no tilpnes iztīrītu kravas nogulsnes, var izmantot [karoga valsts] iestādes apstiprinātas

ventilācijas procedūras. Tādas procedūras pamatojas uz [IMO] izstrādātiem standartiem.

Ūdeni, kas pēc tam ievadīts tilpnē, uzskata par tīru, un uz to neattiecas �ā noteikuma 7), 8),

vai 9) punkts.

11) Ir aizliegts jūrā izplūdināt vielas, kas nav kategorizētas, provizoriski novērtētas vai ir atzītas

kā piederīgas pie tādām, kuras minētas �ā pielikuma 4. noteikuma 1) punktā, vai balasta

ūdeni, tilpņu samazgu ūdeni, vai citas nogulsnes vai tādu vielu maisījumus, kas tās satur.

12) Nekas �ajā noteikumā neliedz kuģī paturēt B vai C kategorijas kravu nogulsnes, un tās

izplūdināt jūrā ārpus īpa�ās teritorijas attiecīgi saskaņā ar �ā noteikuma 2) vai 3) punktu.

6. noteikums: Izņēmumi

�ā pielikuma 5. noteikums neattiecas uz to, ja:

a) indīgus �ķidrumus vai to maisījumus izplūdina jūrā kuģa dro�ības dēļ vai arī, lai jūrā glābtu

kādam dzīvību; vai



11964/3/04 REV 3 16
PIELIKUMS DG C IV    LV

b) indīgus �ķidrumus vai to maisījuma izplūdina jūrā kuģa vai tā iekārtu bojājuma dēļ:

i) ja pēc tam, kad radies bojājums vai pamanīta noplūde, veikti visi loģiskie piesardzības

pasākumi, lai novērstu vai mazinātu noplūdi; un

ii) izņemot gadījumus, ja īpa�nieks vai kapteinis veicis darbības vai nu, lai radītu

kaitējumu, vai arī rīkojies nolaidīgi, apzinoties to, ka, visticamāk, kaitējums notiks; vai

c) jūrā izplūdina [karoga valsts] iestādes apstiprinātu indīgus �ķidrumus vai to maisījumus, ja to

veic, lai apkarotu īpa�us piesārņojuma gadījumus nolūkā mazināt piesārņojuma radītos

kaitējumus. Izplūdinā�anai piekrīt tā valdība, kuras jurisdikcijā paredzēts veikt izplūdinā�anu.
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I. IEVADS

Izmantojot koplēmuma procedūru (EK dibinā�anas līguma 251. pants), Padome 2004. gada

11. jūnijā panāca politisku vieno�anos par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai

par kuģu radīto piesārņojumu un sankciju ievie�anu par pārkāpumiem 1. Pēc juridiskās/

lingvistiskās redakcijas Padome pieņēma kopējo nostāju 2004. gada 7. oktobrī.

Pieņemot nostāju, Padome ņēma vērā Eiropas Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā 2004.

gada 13. janvārī2 un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3 4 .

Direktīvas mērķis ir Kopienas tiesībās transponēt starptautiskos MAROPOL
konvencijas noteikumus par kuģu radīto piesārņojumu, paredzot to, ka izplūdes
noteikumu neievēro�ana ir pārkāpums, un paredzot saskaņotus noteikumus to
izpildei.  Tās mērķis ir arī noteikumus papla�ināt, no vienas puses, lai tās attiecas
uz naftas izplūdēm no bojājumiem, kas izdarīti ar nodomu vai neuzmanības, vai
rupjas nolaidības dēļ, un, no otras puses, lai nodro�inātu vispla�āko iespējamo
izpildi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju
(UNCLOS).

II. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

Pēc naftas tankkuģa "Prestige" avārijas Padome uzsvēra ne tikai jūrniecības dro�ības politikas

nozīmi, bet arī vajadzību nodro�ināt to, ka katrai personai, kas izraisījusi vai veicinājusi jūras

piesārņo�anu īpa�i nolaidīgas rīcības dēļ, būtu jāpiemēro attiecīgas sankcijas. Padomes pieeja

�im Komisijas 2003. gada martā iesniegtajam priek�likumam, ko atbalsta Eiropadomes tā

mēne�a secinājums, uzsverot attiecīgā tiesiskā pamata izvēli, balstās uz principu par pilnīgu to

Kopienas tiesību izmanto�anu, kuras attiecas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību

konvenciju (UNCLOS), ievērojot dalībvalstu saistības attiecībā uz Starptautisko konvenciju

par kuģu radītā piesārņojuma novēr�anu (MARPOL).

                                                
1 Komisija 2003. gada 7. martā iesniedza priek�likumu (OV C 76, 25.03.2004., 5. lpp.) ar

nosaukumu "Priek�likums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu radīto
piesārņojumu un sankciju, tostarp krimināltiesisku sankciju, ievie�anu par noziedzīgiem
nodarījumiem, kas saistīti ar piesārņo�anu".

2 Dok. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (nav vēl publicēts OV).
3 OV C 220, 16.09.2003., 72. lpp.,
4 Reģionu komiteja nolēma nesniegt atzinumu.
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Padome uzskata, ka transponēt starptautiskās MARPOL konvencijas noteikumus par kuģu

radīto piesārņojumu Kopienas tiesību aktos nodro�inās to stingrāku un saskaņotāku

piemēro�anu un izpildi dalībvalstīs. Tā piekrīt uzskatam, ka jānodro�ina tas, ka visi

piesārņotājvielu izplūdes gadījumi ir uzskatīti par pārkāpumiem, ja tie izdarīti ar nodomu vai

neuzmanības vai rupjas nolaidības dēļ.

Ievērojot MARPOL noteikumu ievēro�anas principu, izņēmumi ir paredzēti gadījumā, ja

izplūde ir veikta, lai glābtu dzīvības vai pa�u kuģi. Saskaņā ar MARPOL konvenciju

izņēmumu attiecībā uz īpa�nieku un kapteini gadījumos, ja izplūdes notiek avāriju dēļ,

piemēro starptautiskos jūra reģionos un dalībvalstu ekskluzīvā ekonomiskajā zonā vai

līdzvērtīgā zonā. �ajos gadījumos no MARPOL noteikumiem loģiski izriet, ka apkalpe ir

aizsargāta, ja tā rīkojas pēc kapteiņa pavēles. No otras puses, Padome dalībvalstu iek�ējos

ūdeņos vai teritoriālajā jūrā uzskata par piemērotu izmantot Kopienas UNCLOS 211. panta 4.

punktā paredzētās tiesības, lai stiprinātu piekrastes aizsardzību un atcelt izņēmumu attiecībā

uz izplūdēm, kas notiek avāriju dēļ.

Padome uzskata, ka sankcijām pret pārkāpumiem attiecībā uz kuģu radīto piesārņojumu jābūt

efektīvām, samērīgām un preventīvām un var ietvert kriminālsankcijas vai administratīvas

sankcijas. Tā arī piekrīt, ka sankcijas jāpiemēro visām personām, kuras atzītas par atbildīgām

jūras piesārņo�anā, tas ir, tās attiecas uz visu atbildības ķēdi.

Lai gan pārkāpumi ir definēti direktīvā, Padome uzskata, ka būtu jāparedz saisto�o noteikumu

minimums kriminālsodiem, atbildībai un jurisdikcijai līdzīgā Komisijas iesniegtā

pamatlēmumā, ko izskata Padome tieslietu un iek�lietu formācijā.

Padome atzinīgi novērtē to stingru izpildes pasākumu racionalizāciju, kurus piemēro kuģiem,

kas iebrauc kādas dalībvalsts ostā, saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām pamatnostādnēm.

Tā atbalsta uzlabotu dalībvalstu un tre�o valstu informācijas apmaiņu par iespējamām

izplūdēm, vai nu kā ostas, vai kā karoga valstis, lai veicinātu piemērotu pasākumu izpildi.
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Visbeidzot, Padome uzskata, ka izmantojamas visas UNCLOS konvencijā paredzētās iespējas

piekrastes joslas un tās resursu aizsardzībai, tostarp piekrastes valstu izpildes pasākumi

attiecībā uz caurbraucēju kuģiem, kas kuģo teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskā vai

tai līdzvērtīgā zonā saskaņā ar UNCLOS 220. panta 6. punktu, ja ir skaidri, objektīvi

pierādījumi par izplūdi, kas rada būtiskus kaitējumus, vai pastāv būtisku zaudējumu draudi

piekrastei vai jebkuriem teritoriālā jūras vai ekskluzīvajās ekonomiskās vai tai līdzvērtīgās

zonas resursiem.  �ajā gadījumā attiecīgā dalībvalsts jautājumu iesniedz savām

kompetentajām iestādēm, lai uzsāktu tiesvedību, tostarp kuģa aizturē�anu, saskaņā ar tās

tiesību aktiem.

III. GROZĪJUMI

Ņemot vēra to, ka, kā iepriek� norādīts, Padome lieto ievērojami at�ķirīgu pieeju �im direktīva

projektam, salīdzinot ar sākotnēji ierosināto tekstu, nebija iespējams ņemt vērā lielāko daļu

grozījumu, ko Eiropas Parlaments ierosināja kopējās nostājas pirmajā lasījumā.

□ Eiropas piekrastes apsardzes izveides koncepts (grozījumi Nr.6 un 22) nebija Komisijas

sākotnējā priek�likumā. Lai gan Padome uzskata, ka ir svarīgi risināt jautājumu par

Eiropas piekrastes aizsardzību, tā nevēlas skart jebkuru attiecīgu Komisijas iniciatīvu,

kas varētu rast atsevi�ķu tiesību aktu, kuru Padome rūpīgi apsvērs.

□ Lai gan Padome ar Eiropas Parlamentu dala rūpes par Kopienas jūrniecības dro�ības

tiesību aktu piemēro�anu (grozījumi Nr. 3, 19, 20 un 31), tā uzskata, ka pa�reizējo

tiesību aktu piemēro�ana, piemēram, Direktīva 2000/59/EK par ostas uzņem�anas

iekārtām, ir dalībvalstu kompetencē un saskaņā ar Līgumu tās uzraudzība ir Komisijas

uzdevums.
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□ Tā kā �īs direktīvas mērķis ir skaidri noteikt, ka piesārņotājvielu izplūdes no kuģiem ir

pārkāpumi saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, Padome uzskata, ka citi tehniski

noteikumi, piemēram, uzraudzības iekārtas uz kuģa vai naftas reģistri (grozījumi Nr. 30

un 32) pārsniedz �ā priek�likuma jomu.

□ Saskaņā ar Padomes iepriek� izklāstītās pieejas pamatprincipu MARPOL noteikumus

par izplūdēm, tostarp izņēmumu attiecībā uz īpa�nieku un kapteini gadījumos, kad

izplūdes rodas avāriju dēļ (grozījums Nr. 10), piemēro starptautiskajos jūras rajonos un

dalībvalstu ekskluzīvajā ekonomiskā vai tai līdzvērtīgā zonā.  �ajos gadījumos tos

nepiemēro apkalpei, ja tā rīkojas pēc kapteiņa pavēles. Turpretim dalībvalstu iek�ējos

ūdeņos un teritoriālajā jūrā �o izņēmumu nepieļauj saskaņā ar UNCLOS 211. panta 4.

punktā paredzētajām iespējām.

□ Attiecībā uz direktīvas jomu Padome uzskata, ka ir lietderīgi pret visiem kuģiem

konkrētā juras rajonā neatkarīgi no to karoga izturēties līdztiesīgi, lai kuģi zem

dalībvalsts karoga nenonāktu neizdevīgā stāvoklī (grozījums Nr. 11 un 13).

□ Lai gan kopējā nostājā nav sīki izstrādātu noteikumu par sodu veidiem (skatīt 8. panta 4.

līdz 6. punkta svītro�anu un grozījumu Nr. 17 un 18), jo obligātie kriminālsodu

saskaņo�anas noteikumi ir paredzēti līdzīgā pamatlēmumā, 7. panta 2. punktā ir minēti

piekrastes dalībvalstu veiktie izpildes pasākumi saskaņā ar UNCLOS 220. panta 6.

punktu, tostarp kuģa aizturē�ana, īpa�os �ajā pantā minētajos gadījumos.

Kopējā nostājā ietvertas da�as citas sīkākas izmaiņas Komisijas priek�likumā un tā

skaidrojumi. Par da�iem jautājumiem Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi tika daļēji vai

pilnīgi iekļauti, lai nodro�inātu konsekventu juridisku tekstu.

__________________
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ADDENDUM TO THE DRAFT STATEMENT OF THE COUNCIL’S REASONS
Subject : Common position adopted by the Council with a view to the adoption of Directive

of the European Parliament and of the Council on ship-source pollution and on
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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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11400/04 MAR 138 ENV 404 DROIPEN 33 CODEC 899
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) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

kopējo nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par kuģu izraisītu piesārņojumu un sankciju, jo īpaši kriminālsankciju 

ieviešanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar piesārņojuma izraisīšanu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments KOM(2003)92 galīgā versija 2003/0037(COD)) 

2003. gada 6. marts 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2003. gada 19. jūnijs 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis savu 
atzinumu: 

2004. gada 13. janvāris 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004. gada 7. oktobris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikumam ir divi mērķi: 

– Kopienas tiesībās iekļaut attiecīgas starptautisko tiesību normas, kuras piemēro 
piesārņojuma novēršanas un mazināšanas jomā. Tādējādi priekšlikums pārraksta 
ANO Jūras tiesību konvencijā izklāstītos noteikumus, no vienas puses, un MARPOL, 
Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu noteikumus, no 
otras puses, jo īpaši tos noteikumus, kas attiecas uz piesārņojošu vielu nelikumīgu 
izplūdi jūrā. 

– nodrošināt, lai personas, kas atbildīgas par šādu nelikumīgu izplūdi, - ne tikai 
kapteiņi vai kuģu īpašnieki, bet arī fraktētāji un klasificēšanas sabiedrības - būtu 
sauktas pie atbildības un konkrētos gadījumos tām varētu piemērot 
kriminālsankcijas. Tie ir jāsauc pie kriminālatbildības gadījumos, ja šī izplūde ir 
veikta tīši, kā arī gadījumā, ja ir noticis negadījums rupjas nolaidības dēļ.  
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3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Kopējā nostāja būtībā ievieš divas izmaiņas sākotnējā priekšlikuma tekstā.  

- attiecībā uz piemērošanas jomu 

Priekšlikuma mērķis bija definēt, kādi ir pārkāpumi, kas saistīti ar piesārņojuma izraisīšanu, 
par pārkāpuma būtiskāko daļu vispārīgi uzskatot rupju nolaidību. Tomēr šajā priekšlikumā 
nebija precizēti izņēmumi, piemērojot šo noteikumu, tikai atsauce uz šajā jomā spēkā 
esošajiem starptautisko tiesību aktiem saskaņā ar drošības klauzulu (7. pants).  

Šajā sakarā kopējā nostāja sniedz skaidrojumus, izklāstot gadījumus, kad pieļaujami 
izņēmumi sakarā ar šā noteikuma piemērošanu. Ieviestās izmaiņas attiecas galvenokārt uz 
formu, nevis saturu. 

- attiecībā uz kriminālsankcijām 

Komisija pieņem kopējās nostājas tekstu. Tomēr, pieņemot politisku vienošanos Transporta 
padomes sanāksmē 2004. gada 11. jūnijā, Komisija izdarīja šādu paziņojumu: 

„Komisija atzīmē, ka Padome nevēlējās noteikt par obligātu kriminālsankciju sistēmas izveidi 
attiecībā uz nelikumīgu piesārņojošu vielu izplūdi jūrā. 

Komisija uzskata, ka šādas rīcības dēļ Padomes kompromisa formulējums nesasniedz to 
prasību līmeni, ko bija paredzēts šajā priekšlikumā izvirzīt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu 
jūras piesārņojuma novēršanas un mazināšanas jautājumos. 

Komisija norāda, ka Eiropadome, tiekoties Briselē 2003. gada martā, pieprasīja, „lai līdz 
2003. gada beigām uz Komisijas nesen iesniegtā priekšlikuma pamata tiktu pieņemta 
sankciju, tostarp kriminālsankciju sistēma par pārkāpumiem, kas saistīti ar piesārņojuma 
izraisīšanu, izveidojot tai attiecīgu juridisko pamatu”. Komisija uzskata, ka EK līguma 
80. panta 2. punkts ir attiecīgs juridiskais pamats. 

Komisija turklāt atgādina savu nostāju, kuru tā nav manījusi un kuru Eiropas parlaments 
atbalsta, ka likumdevēja iestāde var izveidot kriminālsankciju sistēmu, ja uzskata, ka tas ir 
vajadzīgs Kopienas mērķu sasniegšanai. Komisija ir pārliecināta, ka šajā gadījumā tas ir 
nepieciešams. Šā iemesla dēļ Komisija, lai nekavētu likumdošanas procesu, pieņem šādu 
risinājumu, kas gan atkāpjas no sākotnējā priekšlikuma, bet vienlaikus akcentē, ka tas 
nemaina nostāju, kura tā ir pieņēmusi Eiropas Kopienu Tiesā lietā C-176/03." 

4. KOMISIJAS SĪKI IZSTRĀDĀTAS PIEZĪMES 

4.1. Grozījumi, kurus pieņēmusi Komisija un kas pilnībā vai daļēji ir iestrādāti 
kopējā nostājā 

1., 4., 6. (daļēji) un 8. (daļēji) grozījums izsmeļoši skaidro priekšlikuma tekstu. 
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4.2. Grozījumi, kurus pieņēmusi Komisija, bet kas nav ietverti kopējā nostājā 

Komisija uzskata, ka 2., 5., 9., 12., 20. un 23. grozījums sniedz lietderīgus skaidrojumus par 
priekšlikuma tekstu.  

6. un 22. grozījumu par Eiropas krasta apsardzes izveidi Komisija principā ir pieņēmusi. 

4.3. Grozījumi, pret kuriem Komisija iebilst, un kas nav ietverti kopējā nostājā 

16., 17., 19., 21. un 29. grozījums bija lieks.  

3., 11., 13., 30., 31. un 32. grozījums bija ārpus šīs direktīvas piemērošanas jomas.  

10., 14., 24. un 27. grozījums neatbilda priekšlikuma mērķiem. 

5. SECINĀJUMS 

Komisija atzīmē, ka Padome nevēlējās noteikt par obligātu kriminālsankciju sistēmas izveidi 
attiecībā uz nelikumīgu piesārņojošu vielu izplūdi jūrā. Šajā sakarā Komisija savā paziņojumā 
Transporta padomei ir izteikusi nožēlu par nepietiekami augsto kopējā nostājā izvirzīto 
prasību līmeni. Neraugoties uz to, Komisija atzīst, ka kopējā nostāja negroza ne tās 
priekšlikuma mērķus, ne arī priekšlikuma garu, un tādēļ šo kopējo nostāju var atbalstīt. Jo 
īpaši šis atbalsts ir pamatots tādēļ, ka tā mērķis ir nodrošināt koplēmuma procedūras 
turpinājumu un ļaut pēc iespējas drīz pieņemt šo direktīvu. 


