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DIREKTIVA 2004/.../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne

o onesna�evanju morja z ladij in uvedbi sankcij za kr�itve

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega Ekonomsko-socialnega odbora 1,

ob upo�tevanju mnenja Odbora regij 2,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe 3,

                                                
1 UL C 220, 16.9.2003, str.72.
2 UL C
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13.1.2004 (�e neobjavljeno v UL).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Politika Skupnosti o pomorski varnosti si prizadeva za visoko stopnjo varnosti in varstva

okolja in temelji na zavedanju, da so vse v prevoz blaga po morju vključene strani odgovorne

za zagotavljanje spo�tovanja veljavnih pravil in standardov s strani vseh ladij, ki plujejo po

vodah Skupnosti.

(2) Glavni standardi za izpuste onesna�evalnih snovi z ladij v vseh dr�avah članicah temeljijo na

Konvenciji MARPOL 73/78; vendar teh pravil vsakodnevno ne upo�teva zelo veliko �tevilo

ladij, ki plujejo v vodah Skupnosti, ne da bi se proti njim sprejelo prisilne ukrepe.

(3) Izvajanje MARPOL 73/78 razkriva neusklajenost med dr�avami članicami, zato je treba njeno

izvajanje uskladiti na ravni Skupnosti; znatne razlike so opazne zlasti pri ravnanju dr�av

članic glede uvedbe sankcij za izpuste onesna�evalnih snovi z ladij.

(4) Odvračilni ukrepi so sestavni del politike Skupnosti o pomorski varnosti, saj zagotavljajo vez

med odgovornostjo vseh v prevoz onesna�evalnega blaga po morju vpletenih strani in njihovo

izpostavljenostjo sankcijam; za dosego učinkovitega varovanja okolja so potrebne učinkovite,

odvračilne in sorazmerne sankcije.
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(5) Zaradi tega je ključnega pomena uskladitev obstoječih pravnih predpisov, predvsem natančna

opredelitev zadevne kr�itve in izjem, kar je predmet te direktive, na drugi strani pa tudi

opredelitev minimalnih pravil glede kazni, odgovornosti in sodne pristojnosti, kar je predmet

Okvirnega sklepa Sveta 2004/�/PNZ z dne         , ki bo okrepil kazenskopravni okvir za

izvr�evanje zakonodaje zoper onesna�evanje morja z ladij1.

(6) Namen te direktive je med drugim podati opredelitev izpustov in posledično omogočiti bolj

učinkovito izvajanje Okvirnega sklepa 2004/.../PNZ s ciljem preprečevanja tovrstnih kr�itev.

(7) Mednarodna ureditev civilne odgovornosti in od�kodnine za onesna�enje z nafto in

mednarodna ureditev glede onesna�evanja z drugimi nevarnimi in zdravju �kodljivimi snovmi

ne zagotavljata zadostnih odvračilnih učinkov, ki bi v prevoz nevarnega tovora po morju

vpletene strani odvrnili od ravnanja, ki ne izpolnjuje standardov; potrebne odvračilne učinke

se lahko dose�e le z uvedbo sankcij, ki se uporabljajo za vsako osebo, ki povzroči ali

pripomore k onesna�enju morja; sankcije se morajo uporabljati tako za lastnika ladje ali

njenega kapitana, kot tudi za lastnika tovora, klasifikacijski zavod ali katero koli drugo

vpleteno osebo.

(8) Izpusti onesna�evalnih snovi z ladij se morajo obravnavati kot kr�itve, kadar so storjeni

naklepno, iz zavestne ali nezavestne malomarnosti.

                                                
1 Glej stran tega uradnega lista.
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(9) Sankcije za izpust onesna�evalnih snovi z ladij niso povezane s civilno odgovornostjo

zadevnih strani in zato niso vezane na pravila o omejevanju ali prenosu civilne odgovornosti,

prav tako pa ne omejujejo ustrezne od�kodnine za �rtve v primerih onesna�enja.

(10) Dr�ave članice morajo tudi v prihodnje med seboj učinkovito sodelovati, da zagotovijo

pravočasno odkritje izpustov onesna�evalnih snovi z ladij in odkritje storilcev.

(11) Če obstaja jasen objektiven dokaz o izpustu, ki je povzročil ali grozi z veliko �kodo, morajo

dr�ave članice zadevo predlo�iti svojim pristojnim organom z namenom uvedbe postopkov,

skladnih s členom 220 Konvencije Zdru�enih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz

leta 1982.

(12) Ta direktiva je v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe.

Vključitev mednarodnih standardov o onesna�evanju morja z ladij v pravo Skupnosti in

uvedba sankcij, ki lahko vključujejo kazenske ali upravne sankcije za njihove kr�itve, je nujen

ukrep za dosego visoke stopnje varnosti in varstva okolja v pomorskem prometu. To lahko

Skupnost uspe�no dose�e le z usklajenimi pravili. Direktiva se omejuje na minimum, ki je

potreben za dosego tega cilja, in ne presega tistega, kar je v ta namen potrebno. Dr�avam

članicam ne preprečuje uvedbe stro�jih ukrepov zoper onesna�evanje morja z ladij v skladu z

mednarodnim pravom.

(13) Ta direktiva v celoti upo�teva Listino Evropske unije o temeljnih pravicah �
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SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen

1. Namen te direktive je zagotoviti, da se osebe, odgovorne za onesna�evanje morja z ladij,

ustrezno kaznujejo; to bo izbolj�alo pomorsko varnost in okrepilo varstvo morskega okolja pred

onesna�evanjem z ladij.

2. Ta direktiva ne preprečuje dr�avam članicam, da sprejmejo v skladu z mednarodnim pravom

proti onesna�evanju z ladij stro�je ukrepe.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi:

1. "MARPOL 73/78" pomeni Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesna�evanja morja z

ladij iz leta 1973 in Protokol h Konvenciji iz leta 1978 s spremembami;

2. "Onesna�evalne snovi" so snovi, navedene v Prilogah I (nafta) in II (zdravju �kodljive

tekočine) k MARPOL 73/78;
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3. "Izpust" pomeni sprostitev snovi z ladje, povzročeno na kakr�en koli način, v skladu s

členom 2 MARPOL 73/78;

4. "ladja" pomeni kakr�no koli morsko plovilo, ne glede na to, pod katero zastavo pluje, ki kakor

koli deluje v morskem okolju, vključno s hidrogliserji, plovili na zračni blazini, podvodnimi in

plavajočimi plovili;

Člen 3

Področje uporabe

1. Ta direktiva se uporablja v skladu z mednarodnim pravom za izpuste onesna�evalnih snovi v:

(a) notranjih vodah, vključno s pristani�či dr�ave članice, kolikor se zanje uporablja ureditev iz

MARPOL;

(b) v teritorialnem morju dr�ave članice;

(c) v o�inah, skozi katere poteka mednarodna plovba v skladu z ureditvijo tranzitnega prehoda, ki

jo določa oddelek 2 dela III Konvencije Zdru�enih narodov o pomorskem mednarodnem

pravu iz leta 1982, kolikor dr�ava članica v teh o�inah izvr�uje svojo jurisdikcijo;

(d) v izključni ekonomski coni ali enakovredni coni dr�ave članice, vzpostavljeni v skladu z

mednarodnim pravom, in

(e) na odprtem morju.
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2. Ta direktiva se uporablja za izpuste onesna�evalnih snovi z vseh ladij, ne glede na njihovo

zastavo, ne uporablja pa se za vojne ladje, pomo�ne ladje mornarice ali druge ladje, ki so v lasti

dr�ave, ali jih ta upravlja in se trenutno uporabljajo zgolj za nekomercialne vladne namene.

Člen 4

Kr�itve

Dr�ave članice zagotavljajo, da se izpusti onesna�evalnih snovi z ladij na katerem koli območju iz

člena 3(1) obravnavajo kot kr�itev, če so bili povzročeni naklepno, iz zavestne ali nezavestne

malomarnosti.

Člen 5

Izjeme

1. Izpust onesna�evalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot

kr�itev, če izpolnjuje pogoje, navedene v Pravilu 11(a) ali 11(c) iz Priloge I oz. Pravilu 6(a) ali 6(c)

iz Priloge II k MARPOL 73/78.

2. Izpust onesna�evalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1)(c), (d) in (e) se ne

obravnava kot kr�itev lastnika, poveljnika ali posadke, ko ta deluje pod odgovornostjo poveljnika,

če je v skladu s pogoji, navedenimi v Pravilu 11(b) iz Priloge I ali Pravilu 6(b) iz Priloge II k

MARPOL 73/78.

3. Izpust onesna�evalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot

kr�itev, če je v skladu s pogoji, navedenimi v Pravilu 9 ali 10 iz Priloge I ali Pravilu 5 iz Priloge II k

MARPOL 73/78.
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Člen 6

Izvajanje ukrepov v zvezi z ladjami v pristani�čih dr�av članic

1. Če nepravilnosti ali informacije vzbujajo sum, da je ladja, ki je prostovoljno v pristani�ču ali

predobalnem terminalu dr�ave članice, izpu�čala ali izpu�ča onesna�evalne snovi na katerem koli

območju iz člena 3(1), ta dr�ava članica zagotovi ustrezno in�pekcijo ob upo�tevanju ustreznih

smernic, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO), in v skladu z nacionalno

zakonodajo.

2. V primeru, da se pri in�pekciji iz odstavka 1 odkrijejo dejstva, ki ka�ejo na kr�itev v smislu

člena 4, se o tem obvesti pristojne organe te dr�ave članice in dr�ave zastave, pod katero pluje ladja.

Člen 7

Izvajanje ukrepov obalnih dr�av v zvezi z ladjami v tranzitu

1. Če pride do domnevnega izpusta onesna�evalnih snovi na območjih iz člena 3(1)(b), (c), (d)

ali (e) in ladja, ki je osumljena izpusta, ne pristane v pristani�ču dr�ave članice, ki razpolaga z

informacijami o domnevnem izpustu, se uporabijo naslednja pravila:

(a) če je naslednji postanek ladje pristani�če v drugi dr�avi članici, zadevni dr�avi članici tesno

sodelujeta pri in�pekciji iz člena 6(1) in pri odločitvi o ustreznih upravnih ukrepih v zvezi s

tem izpustom;
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(b) če je naslednji postanek ladje pristani�če v dr�avi, ki ni članica Skupnosti, dr�ava članica

sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je pristani�če naslednjega postanka ladje

obve�čeno o domnevnem izpustu, in zahteva od dr�ave, v kateri se nahaja pristani�če

naslednjega postanka, da sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s tem izpustom.

2. Če obstajajo jasni, objektivni dokazi, da je ladja, ki pluje na območjih iz člena 3(1)(b) ali (d),

na območju iz člena 3(1)(d) storila kr�itev izpusta, ki je povzročil ali bi utegnil povzročiti veliko

�kodo obali ali s tem povezanim interesom zadevne dr�ave članice oz. katerim koli virom območij

iz člena 3(1)(b) ali (d), ta dr�ava ob upo�tevanju oddelka 7 dela XII Konvencije Zdru�enih narodov

o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 zadevo predlo�i, če razpolo�ljivi dokazi to

omogočajo, pristojnim organom, zato da ti v skladu z nacionalno zakonodajo spro�ijo postopek, ki

lahko vključuje tudi pridr�anje ladje.

3. V vsakem primeru se obvesti pristojne organe dr�ave zastave, pod katero pluje ladja.

Člen 8

Sankcije

1. Dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za kr�itve iz člena 4

uporabljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki lahko vključujejo kazenske ali

upravne sankcije.
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2. Vsaka dr�ava članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se sankcije iz odstavka

1 uporabijo za vse osebe, katerih odgovornost za kr�itev v smislu člena 4 je bila ugotovljena.

Člen 9

Usklajenost z mednarodnim pravom

Dr�ave članice uporabljajo določbe te direktive brez formalnega ali dejanskega razlikovanja med

tujimi ladjami in v skladu z veljavnim mednarodnim pravom, vključno z oddelkom 7 dela XII

Konvencije Zdru�enih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, in brez odla�anja

obvestijo dr�avo zastave, pod katero pluje plovilo, in katero koli drugo zadevno dr�avo o ukrepih,

ki so bili sprejeti v skladu s to direktivo.

Člen 10

Spremljajoči ukrepi

Za namene te direktive dr�ave članice in Komisija, kadar je to primerno, tesno sodelujejo z

Evropsko agencijo za pomorsko varnost in, kadar je to primerno, v okviru akcijskega programa o

ukrepanju proti naključnemu ali namernemu onesna�evanju, vzpostavljenega z Odločbo

�t. 2850/2000/ES1, da bi:

(a) razvile potrebne informacijske sisteme za učinkovito izvajanje te direktive;

                                                
1 Odločba �t. 2850/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.decembra 2000 o

vzpostavitvi okvira Skupnosti za sodelovanje na področju naključnega ali namernega
onesna�evanja morja (UL L 332, 28.12.2000, str.1). Odločba, kakor je bila spremenjena z
Odločbo �t. 787/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).
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(b) določile skupne prakse in smernice na podlagi obstoječih praks in smernic na mednarodni

ravni, �e posebej za:

� nadzor in zgodnje odkrivanje ladij, ki izpu�čajo onesna�evalne snovi in s tem kr�ijo to

direktivo, vključno z ladijsko nadzorno opremo, kjer je to primerno;

� zanesljive metode, ki omogočajo povezavo med odkritimi onesna�evalnimi snovmi v

morju in posamezno ladjo, in

� učinkovito izvajanje te direktive.

Člen 11

Poročanje

Dr�ave članice vsaka tri leta predlo�ijo Komisiji poročilo o izvajanju te direktive s strani pristojnih

organov. Na podlagi teh poročil Komisija predlo�i poročilo Skupnosti Evropskemu parlamentu in

Svetu.

Člen 12

Odbor

1. Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesna�evanja z ladij (COSS),

ustanovljen s členom 3 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) �t. 2099/2002 z dne 5.

novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesna�evanja z ladij

(COSS).1

                                                
1 UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) �t.

415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str.10).
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2. Komisija redno obve�ča odbor, ustanovljen z Odločbo �t. 2850/2000/ES, o vseh predlaganih

ukrepih ali drugih ustreznih dejavnostih, ki se nana�ajo na ukrepanje proti onesna�evanju morja.

Člen 13

Postopek za spremembo

Spremembe MARPOL 73/78 iz točke 1 člena 2 se lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) �t.

2099/2002 izključijo iz področja uporabe te direktive.

Člen 14

Izvajanje

Dr�ave članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo,

najkasneje ...........1. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Dr�ave članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob

njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo dr�ave članice.

                                                
1 18 mesecev po začetku njene veljavnosti.
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Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na dr�ave članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA

Povzetek pravil MARPOL 73/78

za namene sklicevanja v zvezi z izpusti nafte in zdravju �kodljivih tekočin

v morje v smislu točke 2 člena 2

Del I: Nafta (MARPOL 73/78, Priloga I)

Za namene Priloge I k MARPOL 73/78 "nafta" pomeni zemeljsko olje v kakr�ni koli obliki,

vključno s surovo nafto, kurilnim oljem, go�čo, naftnimi odpadki in rafiniranimi proizvodi (razen

petrokemičnih proizvodov, za katere veljajo določbe Priloge II k MARPOL 73/78); "naftna

me�anica" pomeni kakr�no koli me�anico, ki vsebuje nafto.

Izvleček iz ustreznih določb Priloge I k MARPOL 73/78:

Pravilo 9: Nadzor nad izpusti nafte

(1) V skladu z določbami Pravil 10 in 11 te priloge in odstavkom (2) tega pravila so vsi izpusti

nafte ali naftnih me�anic z ladij, za katere se uporablja ta priloga, prepovedani, razen če so

izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) pri naftnih tankerjih, razen če ni v pododstavku (b) tega odstavka določeno drugače:

(i) če se tanker ne nahaja na posebnem območju;

(ii) če je tanker več kot 50 navtičnih milj od najbli�jega kopnega;
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(iii) če je tanker na poti;

(iv) če trenutna količina izpu�čene nafte ne presega 30 litrov na navtično miljo;

(v) če celotna količina v morje izpu�čene nafte pri obstoječih tankerjih ne presega

1/15,000 celotne količine posameznega tovora, ki mu je pripadala izlita nafta, in

pri novih tankerjih 1/30,000 celotne količine posameznega tovora, katerega del je

bila izlita nafta, in

(vi) če je na tankerju sistem za spremljanje in nadzor izpu�čanja in odlivni tank v

skladu s Pravilom 15 te priloge.

(b) pri ladjah z bruto tona�o 400 ton in več, z izjemo naftnih tankerjev, in pri kalu�ni vodi

iz strojnice, z izjemo vode od pretovornih črpalk, pri naftnem tankerju, če ni me�ana z

ostanki naftnega tovora:

(i) če se ladja ne nahaja na posebnem območju;

(ii) če je ladja na poti;

(iii) če nerazredčena vsebina naftnega izpusta ne presega 15 delov na milijon in
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(iv) če je na ladji sistem [za spremljanje, nadzor in filtriranje] v skladu s Pravilom 16

te priloge.

(2) Pri ladjah z bruto tona�o manj kot 400 ton, z izjemo naftnih tankerjev, kadar so izven

posebnega območja, pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero pluje ladja] zagotovijo, da so

opremljene, kolikor je to razumno in izvedljivo, z instalacijami, ki zagotavljajo skladi�čenje

naftnih ostankov na krovu ali njihov izpust v sprejemne objekte ali v morje v skladu z

zahtevami odstavka (1)(b) tega pravila.

[...]

(3) Določbe odstavka (1) tega pravila se ne uporabljajo za izpust čistih ali ločenih balastnih ali

neobdelanih naftnih me�anic, pri katerih v nerazredčeni obliki količina nafte ne presega

15 delov na milijon in ki ne izvirajo iz pretovornih črpalk ter niso me�ane z ostanki tovora.

(4) Noben izpust v morje ne sme vsebovati kemikalij ali drugih snovi v tak�nih količinah ali

koncentracijah, ki so �kodljive za morsko okolje, ali kemikalij ali drugih snovi, ki bi bile

uporabljene z namenom izogibanja pogojem o izpu�čanju, določenim v tem pravilu.

(5) Naftni ostanki, ki ne morejo biti izpu�čeni v morje v skladu z odstavki (1), (2) in (4) tega

pravila, ostanejo na krovu ali so izpu�čeni v sprejemne objekte.

[�]
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Pravilo 10: Metode za preprečevanje onesna�evanja z nafto z ladij, ki plujejo na posebnih območjih

(1) V tej prilogi so posebna območja: območje Sredozemskega morja, območje Baltskega morja,

območje Črnega morja, območje Rdečega morja, območje Perzijskega zaliva, območje

Adenskega zaliva, območje Antarktike in severno-zahodne evropske vode, [kot so

opredeljene in navedene v nadaljevanju].

(2) Ob upo�tevanju določb Pravila 11 te priloge je:

(a) vsak izpust nafte ali naftne me�anice v morje, ki ga povzročijo naftni tankerji in druge

ladje s tona�o 400 ton in več, ki niso naftni tankerji, na posebnih območjih prepovedan,

[�]

(b) [�] vsak izpust nafte ali naftne me�anice v morje, ki ga povzročijo ladje s tona�o manj

kot 400 ton, razen naftnih tankerjev, na posebnih območjih prepovedano, razen če

nerazredčena vsebina izpu�čenih snovi ne presega 15 delov na milijon.

(3) (a) Določbe odstavka (2) tega pravila se ne uporabljajo za izpust čistega ali ločenega

balasta.

(b) Določbe pododstavka (2)(a) tega pravila se ne uporabljajo za izpust predelane kalu�ne

vode iz strojnice, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(i) kalu�na voda ne prihaja iz pretovornih črpalk;
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(ii) kalu�na voda ni me�ana z naftnimi ostanki;

(iii) ladja je na poti;

(iv) nerazredčena vsebina naftnega izpusta ne presega 15 delov na milijon;

(v) na ladji je sistem za filtriranje nafte v skladu s Pravilom 16(5) te priloge in

(vi) sistem za filtriranje je opremljen z napravo za ustavljanje, ki zagotavlja

avtomatično prekinitev izpu�čanja, ko koncentracija nafte v izpustu prese�e 15

delov na milijon.

(4) (a) Noben izpust v morje ne sme vsebovati kemikalij ali drugih snovi v tak�nih količinah

ali koncentracijah, ki so �kodljive za morsko okolje, ali kemikalij ali drugih snovi,

uporabljenih z namenom izogibanja pogojem za izpu�čanje, določenim v tem pravilu.

(b) Naftni ostanki, ki ne morejo biti izpu�čeni v morje v skladu z odstavkoma (2) ali (3)

tega pravila, ostanejo na krovu in so izpu�čeni v sprejemne objekte.

(5) Nič v tem pravilu ladji, ki samo del poti opravi na posebnem območju, ne prepoveduje

izpu�čanja snovi izven posebnega območja v skladu s Pravilom 9 te priloge.

[�]
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Pravilo 11: Izjeme

Pravili 9 in 10 iz te priloge se ne uporabljata:

(a) kadar je treba nafto ali naftno me�anico izpustiti v morje zato, da se zagotovi varnost ladje ali

re�uje �ivljenje na morju, ali

(b) kadar je bil izpust nafte ali naftne me�anice v morje posledica po�kodbe ladje ali ladijske

opreme:

(i) pod pogojem, da so bili po nastanku �kode ali odkritju izpusta uvedeni vsi razumni

ukrepi za preprečitev ali zmanj�anje izpusta, in

(ii) da lastnik ali poveljnik nista povzročila �kode naklepno ali iz malomarnosti, zavedajoč

se, da bo �koda verjetno nastala, ali

(c) kadar je bil izpust snovi, ki vsebuje nafto, v morje odobren s stani pristojnih organov [dr�ave

zastave, pod katero pluje ladja] zaradi ukrepanja proti posebnim primerom onesna�enja, da bi

se tako zmanj�alo �kodo, ki jo je povzročilo onesna�enje. Vsak tak izpust mora odobriti vlada,

ki ima jurisdikcijo na območju, kjer se izpust načrtuje.
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Del II: Zdravju �kodljive tekočine (MARPOL 73/78, Priloga II)

Izvleček ustreznih določb Priloge II k MARPOL 73/78:

Pravilo 3: Razvrstitev in seznam zdravju �kodljivih tekočin

(1) V pravilih iz te priloge so zdravju �kodljive tekočine razvr�čene v naslednje �tiri skupine:

(a) Kategorija A: zdravju �kodljive tekočine, ki pri izpustu v morje med či�čenjem ali

raztovarjanjem cistern predstavljajo resno nevarnost za morske vire ali človekovo

zdravje ali resno ogro�ajo mo�nosti za rekreacijo ali druge zakonite načine rabe morja;

v teh primerih je upravičeno izvajanje strogih ukrepov za preprečevanje onesna�evanja.

(b) Kategorija B: zdravju �kodljive tekočine, ki pri izpustu v morje med či�čenjem ali

raztovarjanjem cistern predstavljajo nevarnost za morske vire ali človekovo zdravje ali

ogro�ajo mo�nosti za rekreacijo ali druge zakonite načine rabe morja; v teh primerih je

upravičeno izvajanje posebnih ukrepov za preprečevanje onesna�evanja.

(c) Kategorija C: zdravju �kodljive tekočine, ki pri izpustu v morje med či�čenjem ali

raztovarjanjem cistern predstavljajo manj�o nevarnost za morske vire ali človekovo

zdravje ali v manj�i meri ogro�ajo mo�nosti za rekreacijo ali druge zakonite načine rabe

morja; v teh primerih so potrebni posebni delovni pogoji.
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(d) Kategorija D: zdravju �kodljive tekočine, ki pri izpustu v morje med či�čenjem ali

raztovarjanjem cistern predstavljajo prepoznavno nevarnost za morske vire ali

človekovo zdravje ali v zelo majhni meri ogro�ajo mo�nosti za rekreacijo ali druge

zakonite načine rabe morja; v teh primerih je potrebna določena pozornost glede

delovnih pogojev.

[�]

[Nadaljnja navodila v zvezi s kategorizacijo snovi, vključno s seznamom razvr�čenih snovi, se

nahajajo v Pravilih 3 (2)-(4) in 4 in v dodatkih Priloge II k MARPOL 73/78.]

[�]

Pravilo 5: Izpust zdravju �kodljivih tekočin

Snovi kategorij A, B in C zunaj posebnih območij in snovi kategorije D na vseh območjih

Ob upo�tevanju določb [...] Pravila 6 te priloge velja naslednje:

(1) Izpust snovi kategorije A, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(a) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano. Če je treba cisterne, ki vsebujejo

tak�ne snovi ali me�anice, oprati, morajo biti odpadne tekočine izpu�čene v sprejemne

objekte, dokler koncentracija snovi v izpustu ni enaka 0,1 % po te�i ali manj in dokler cisterna

ni prazna; to ne velja za rumeni ali beli fosfor, pri katerem je dovoljena koncentracija v

izpustu 0,01 % po te�i. Vsaka voda, ki je bila v cisterno dodana kasneje, je lahko izpu�čena v

morje, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje, ki nimajo lastnega pogona);

(b) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(c) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(2) Izpust snovi kategorije B, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(b) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano, razen kadar so izpolnjeni vsi

naslednji pogoji:

(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(b) postopke in ureditve za izpust so odobrili pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero

pluje ladja]. Tak�ni postopki in ureditve temeljijo na standardih [IMO] in zagotavljajo,

da je koncentracija in stopnja izpu�čene snovi tak�na, da koncentracija v krmilni brazdi

ne presega enega dela na milijon;
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(c) največja količina tovora, izpu�čenega iz posamezne cisterne, in z njo povezanega

cevnega sistema ne presega največje količine, dovoljene v skladu s postopki,

navedenimi v pododstavku (b) tega odstavka, ki v nobenem primeru ne sme presegati

1 m³ ali 1/3,000 zmogljivosti cisterne v m³;

(d) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(e) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(3) Izpust snovi kategorije C, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(c) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano, razen kadar so izpolnjeni vsi

naslednji pogoji:

(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(b) postopke in ureditve za izpust so odobrili pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero

pluje ladja]. Tak�ni postopki in ureditve temeljijo na standardih [IMO] in zagotavljajo,

da je koncentracija in stopnja izpu�čene snovi tak�na, da koncentracija v krmilni brazdi

ne presega 10 delov na milijon;
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(c) največja količina tovora, izpu�čenega iz posamezne cisterne in z njo povezanega

cevnega sistema ne presega največje količine, dovoljene v skladu s postopki,

navedenimi v pododstavku (b) tega odstavka, ki v nobenem primeru ne sme presegati

3 m³ ali 1/1.000 zmogljivosti cisterne v m³;

(d) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(e) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(4) Izpu�čanje snovi kategorije D, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(d) te priloge, ali snovi, ki

so začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih

ostankov ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano, razen kadar so

izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(b) koncentracija tak�nih me�anic ne presega razmerja en del snovi proti deset delov vode

in

(c) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj.
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(5) Pri odstranjevanju ostankov tovora iz cisterne so lahko uporabljeni ventilacijski postopki, ki

jih odobrijo pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero pluje ladja]. Ti postopki temeljijo na

standardih [IMO]. Vsaka voda, ki je v cisterno dodana kasneje, je obravnavana kot čista in

zanjo ne veljajo odstavki (1), (2), (3) ali (4) tega pravila.

(6) Izpust snovi, ki ne spadajo v omenjene kategorije, niso bile začasno ocenjene ali ovrednotene

v skladu s Pravilom 4(1) te priloge, ali balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali

drugih ostankov ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano.

Snovi kategorij A, B in C na posebnih območjih [v skladu s Pravilom 1 Priloge II k

MARPOL 73/78, vključno z Baltskim morjem]

Ob upo�tevanju določb odstavka 14 tega pravila in Pravila 6 te priloge velja naslednje:

(7) Izpust snovi kategorije A, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(a) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano. Če morajo biti cisterne, ki

vsebujejo tak�ne snovi ali me�anice, oprane, morajo biti odpadne tekočine izpu�čene v

sprejemne objekte, ki jih mora dr�ava, ki meji na posebno območje zagotoviti v skladu s

Pravilom 7 te priloge, dokler koncentracija snovi v izpustu ni enaka ali manj�a od 0,05 % po

te�i in dokler cisterna ni prazna; to ne velja za rumeni ali beli fosfor, pri katerem je dovoljena

koncentracija v izpustu 0,005 % po te�i. Vsaka voda, ki je bila v cisterno dodana kasneje, je

lahko izpu�čena v morje, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(b) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(c) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(8) Izpust snovi kategorije B, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(b) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano, razen kadar so izpolnjeni vsi

naslednji pogoji:

(a) cisterna je bila prej oprana v skladu s postopkom, ki so ga odobrili pristojni organi

[dr�ave zastave, pod katero pluje ladja], temelječim na standardih [IMO], in odpadna

voda od pranja je bila izlita v sprejemne objekte;

(b) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(c) postopke in ureditve za izpust in pranje so odobrili pristojni organi [dr�ave zastave, pod

katero pluje ladja]. Tak�ni postopki in ureditve temeljijo na standardih [IMO] in

zagotavljajo, da je koncentracija in stopnja izpu�čene snovi tak�na, da koncentracija v

krmilni brazdi ne presega enega dela na milijon;
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(d) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(e) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(9) Izpust snovi kategorije C, kakor so opredeljene v Pravilu 3(1)(c) te priloge, ali snovi, ki so

začasno ocenjene kot take, balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali drugih ostankov

ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano, razen kadar so izpolnjeni vsi

naslednji pogoji:

(a) ladja je na poti in pluje vsaj s hitrostjo 7 vozlov (za ladje na lastni pogon) ali vsaj s

hitrostjo 4 vozle (za ladje brez lastnega pogona);

(b) postopke in ureditve za izpust so odobrili pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero

pluje ladja]. Tak�ni postopki in ureditve temeljijo na standardih [IMO] in zagotavljajo,

da je koncentracija in stopnja izpu�čene snovi tak�na, da koncentracija v krmilni brazdi

ne presega enega dela na milijon;

(c) največja količina tovora, izpu�čenega iz posamezne cisterne in z njo povezanega

cevnega sistema ne presega največje količine, dovoljene v skladu s postopki,

navedenimi v pododstavku (b) tega odstavka, ki v nobenem primeru ne sme presegati

1 m³ ali 1/3.000 zmogljivosti cisterne v m³;
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(d) izpust je izvr�en pod vodno gladino, upo�tevajoč lokacijo dovodov, in

(e) izpust je izvr�en na mestu, ki je od najbli�je obale oddaljeno vsaj 12 navtičnih milj, pri

globini vsaj 25 m.

(10) Pri odstranjevanju ostankov tovora iz cisterne so lahko uporabljeni ventilacijski postopki, ki

jih odobrijo pristojni organi [dr�ave zastave, pod katero pluje ladja]. Ti postopki temeljijo na

standardih [IMO]. Vsaka voda, ki je v cisterno dodana kasneje, je obravnavana kot čista in

zanjo ne veljajo odstavki (7), (8), ali (9) tega pravila.

(11) Izpust snovi, ki ne spadajo v omenjene kategorije, niso bile začasno ocenjene ali ovrednotene

v skladu s pravilom 4(1) te priloge, ali balastnih vod, odpadnih vod od pranja cistern ali

drugih ostankov ali me�anic, ki vsebujejo take snovi, v morje je prepovedano.

(12) Nič v tem pravilu ladji ne prepoveduje, da obdr�i na krovu ostanke tovora kategorije B ali C

in take ostanke izpusti izven posebnega območja v skladu z odstavkom (2) oziroma (3) tega

pravila.

Pravilo 6: Izjeme

Pravilo 5 te priloge se ne uporablja:

(a) kadar je treba zdravju �kodljive tekočine ali me�anice, ki vsebujejo take snovi, izpustiti v

morje zato, da se zagotovi varnost ladje ali re�uje �ivljenje na morju, ali
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(b) kadar je bil izpust zdravju �kodljive tekočine ali me�anice, ki vsebujejo take snovi, v morje

posledica po�kodbe ladje ali ladijske opreme:

(i) pod pogojem, da so bili po nastanku �kode ali odkritju izpusta uvedeni vsi razumni

ukrepi za preprečitev ali zmanj�anje izpusta, in

(ii) da lastnik ali poveljnik nista povzročila �kode naklepno ali iz malomarnosti, zavedajoč

se, da bo �koda verjetno nastala, ali

(c) kadar je bil izpust zdravju �kodljive tekočine ali me�anice, ki vsebujejo take snovi, v morje

odobren s stani pristojnih organov [dr�ave zastave, pod katero pluje ladja] zaradi ukrepanja

proti posebnim primerom onesna�enja, da bi se tako zmanj�alo �kodo, ki jo je povzročilo

onesna�enje. Vsak tak izpust mora odobriti vlada, ki ima jurisdikcijo na območju, kjer se

izpust načrtuje.
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I. UVOD

V okviru postopka soodločanja (člen 251/PES) je Svet 11. junija 2004 dosegel politični

sporazum o osnutku Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesna�evanju morja z ladij

in uvedbi sankcij za kr�itve1. Po pravni/jezikovni reviziji je Svet 7. oktobra 2004 sprejel

skupno stali�če.

Pri sprejemanju svojega stali�ča je Svet upo�teval mnenje Evropskega parlamenta s prve

obravnave 13. januarja 2004 2 in mnenje Ekonomsko-socialnega odbora 3 4.

Direktiva v zakonodajo Skupnosti prena�a mednarodna pravila glede
onesna�evanja morja z ladij iz konvencije MARPOL, s čimer bo nespo�tovanje
pravil o izpustu postalo kr�itev, določa pa tudi vzpostavitev usklajenih pravil za
njihovo izvr�evanje. Prizadeva si tudi za raz�iritev pravil, da bo po eni strani
zajemala izpuste nafte kot posledice po�kodb, če so storjeni namenoma, zaradi
nepremi�ljenosti ali resne malomarnosti, po drugi strani pa bo zagotavljala
najobse�nej�e mo�no uveljavljanje v okviru Konvencije Zdru�enih narodov o
mednarodnem pomorskem pravu (UNCLOS).

II. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

Kot posledico nesreče naftnega tankerja Prestige Svet ni poudaril zgolj pomembnosti politike

o pomorski varnosti, temveč tudi potrebo po zagotovitvi, da bo vsaka oseba, ki je povzročila

ali prispevala k onesna�enju zaradi skrajno malomarnega ravnanja, kaznovana s primernimi

sankcijami. Pristop, ki ga je Svet sprejel glede tega predloga Komisije, predlo�enega

23. marca 2003 in podprtega s sklepom Evropskega sveta istega meseca, ki je poudaril izbiro

ustrezne pravne podlage, temelji na načelu polne uporabe pravic Skupnosti v okviru

Konvencije Zdru�enih narodov o mednarodnem pomorskem pravu (UNCLOS), pri tem pa je

usklajen z obveznostmi dr�av članic v okviru Mednarodne konvencije o preprečevanju

onesna�evanja z ladij (MARPOL).

                                                
1 Komisija je svoj predlog predstavila 7. marca 2003 (UL C 76, 25.3.2004, str. 5) pod naslovom

"Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesna�evanju morja z ladij in uvedbi
sankcij, vključno s kazenskimi sankcijami, za kr�itve s področja onesna�evanja okolja".

2 Dok. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (v UL �e ni bil objavljen).
3 UL C 220, 16.9.2003, str. 72.
4 Odbor regij se je odločil, da ne bo podal mnenja.
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Svet meni, da bo prenos dogovorov MARPOL v zvezi z onesna�evanjem morja z ladij v

pravo Skupnosti zagotovil stro�jo in bolj usklajeno uporabo in izvr�evanje v dr�avah članicah.

Prav tako priznava potrebo po opredelitvi, da se vsi izpusti onesna�evalnih snovi z ladij

obravnavajo kot kr�itve, kadar so storjeni namenoma, zaradi nepremi�ljenosti ali resne

malomarnosti.

V skladu z načelom spo�tovanja določb iz Konvencije MARPOL izjeme veljajo v primeru,

kadar do izpusta pride zaradi re�evanja �ivljenj ali ladje. Izjema iz Konvencije MARPOL v

zvezi z lastnikom in poveljnikom v primerih izpustov zaradi nesreč se uporablja v

mednarodnem morskem območju in izključni ekonomski ali njej enakovredni coni dr�av

članic. V teh primerih je kot logična posledica določb iz Konvencije MARPOL posadka

za�čitena, kadar odgovornost za njena dejanja nosi poveljnik. Po drugi strani pa Svet meni, da

je v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju dr�av članic primerno izvajati pravice

Skupnosti iz člena 211(4) Konvencije UNCLOS, da se okrepi varstvo obale in odpravi izjemo

za izpuste zaradi nesreč.

Svet meni, da morajo biti sankcije za kr�itve v zvezi z onesna�evanjem morja z ladij

učinkovite, sorazmerne in odvračilne, vključujejo pa lahko kazenske ali administrativne

sankcije.  Strinja se tudi, da morajo te sankcije veljati za vsako osebo, za katero je

ugotovljeno, da je odgovorna za onesna�enje morja, tj. zajemajo celotno verigo odgovornosti.

Medtem ko so kr�itve opredeljene v Direktivi, Svet meni, da je treba minimalna zavezujoča

pravila glede kazni, odgovornosti in sodne pristojnosti določiti v vzporednem okvirnem

sklepu, ki ga predlaga Komisija in preuči Svet v sestavi "pravosodje in notranje zadeve".

Svet pozdravlja racionalizacijo strogih izvr�ilnih ukrepov v skladu z ustreznimi

mednarodnimi smernicami zoper ladje, ki se ustavljajo v kateremu koli pristani�ču dr�ave

članice.  Odobrava okrepljeno izmenjavo informacij o domnevnih izpustih med dr�avami

članicami in tretjimi dr�avami, ne glede na to, ali gre za dr�avo pristani�ča ali dr�avo zastave,

zato da bi se olaj�alo izvr�evanje ustreznih ukrepov.
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Na koncu Svet meni, da je treba uporabiti vse mo�nosti iz Konvencije UNCLOS za varovanje

obale in virov tega območja, vključno z izvr�nimi ukrepi obalnih dr�av glede ladij v tranzitu,

ki plujejo po teritorialnem morju ali ekskluzivni ekonomski ali njej enakovredni coni v skladu

s členom 220(6) Konvencije UNCLOS, kadar obstaja jasen objektiven dokaz o izpustu, ki je

povzročil ali utegne povzročiti veliko �kodo obali ali virom teritorialnega morja ali

ekskluzivni ekonomski ali njej enakovredni coni. V tem primeru zadevna dr�ava članica

zadevo predlo�i pristojnim organom, zato da ti v skladu z nacionalno zakonodajo spro�ijo

postopek, ki lahko vključuje tudi pridr�anje ladje.

III. SPREMEMBE

Ob upo�tevanju dejstva, da Svet sledi precej drugačnemu pristopu k temu osnutku direktive v

primerjavi s prvotno predlaganim besedilom, kot je poudarjeno zgoraj, v skupnem stali�ču ni

bilo mogoče odobriti velikega dela sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament pri prvi

obravnavi.

□ Zamisel o ustanovitvi evropske obalne stra�e (spremembi 6 in 22) ni bila del prvotnega

predloga Komisije. Čeravno je po mnenju Sveta pomembno, da se obravnava načine za

krepitev varovanja evropske obale, pa ne �eli posegati v pobudo Komisije v ta namen,

ki bi po mo�nosti vodila do ločenega zakonodajnega akta; to bo Svet z zanimanjem

preučil.

□ Čeprav je Svet tako kot Evropski parlament zaskrbljen zaradi izvajanja zakonodaje

Skupnosti o pomorski varnosti (spremembe 3, 19, 29 in 31), se mu zdi, da izvr�evanje

obstoječih zakonodajnih aktov, npr. Direktive 2009/59/ES o pristani�kih sprejemnih

zmogljivostih, spada v pristojnost dr�av članic, njegovo spremljanje pa je ena od nalog

Komisije iz Pogodbe.
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□ Ker je cilj te direktive jasna opredelitev izpustov onesna�evalnih snovi z ladij kot

kr�itev po pravu Skupnosti, je Svet mnenja, da druge tehnične določbe, kot so ladijska

nadzorna oprema ali naftni registri (spremembi 30 in 32) presegajo okvir tega predloga.

□ Glede na osnovno načelo zgoraj opredeljenega pristopa Sveta se določbe Konvencije

MARPOL za izpuste, vključno z izjemami v zvezi z lastnikom in poveljnikom v

primerih izpustov zaradi nesreč (sprememba 10), uporabljajo v mednarodnih morskih

območjih in ekskluzivni ekonomski ali njej enakovredni coni dr�av članic. V teh

primerih je tudi posadka izrecno izključena, kadar je za njeno ravnanje odgovoren

poveljnik. Nasprotno pa se v notranjih vodah in teritorialnem morju dr�av članic ta

izjema v skladu z mo�nostmi iz člena 211(4) Konvencije UNCLOS ne odobri.

□ Kar se tiče obsega Direktive Svet meni, da je vse ladje, ne glede na njihovo zastavo, v

določenem morskem območju primerno obravnavati na enaki osnovi, da se tako izogne

neugodnemu polo�aju pri ladjah, ki plujejo pod zastavo dr�ave članice (spremembi 11

in 13).

□ Medtem ko skupno stali�če ne vključuje podrobne določbe o vrsti kazni (glej črtanje

odstavkov 4 do 6 člena 8 / spremembi 17 in 18), ker minimalna pravila za usklajevanje

kazni spadajo v vzporedni okvirni sklep, se odstavek 2 člena 7 nana�a na izvr�ilne

ukrepe obalnih dr�av v skladu s členom 220(6) Konvencije UNCLOS, vključno s

pridr�anjem ladje, v posebnih primerih iz tega člena.

Skupno stali�če vključuje �e nekatere manj�e spremembe in razjasnitve predloga Komisije. V

nekaterih točkah so bile spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament, delno ali v celoti

vključene, da se zagotovi usklajenost zakonodajnega besedila.

__________________
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Interinstitutional File:
2003/0037 (COD)
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MAR 149
ENV 440
DROIPEN 41
CODEC 960

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
the introduction of sanctions for infringements

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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MAR 163
ENV 493
DROIPEN 49
CODEC 1040

I/A ITEM NOTE
From : General Secretariat
to : Permanent Representatives Committee/Council
No. Cion prop.: 7312/03 MAR 35 ENV 155 CODEC 303 DROIPEN 19
No prev. doc.: 10503/04 MAR 113 ENV 343 DROIPEN 26 CODEC 821 + ADD 1, ADD 2

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) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 

glede 

skupnega stališča, ki ga je Svet sprejel v zvezi s sprejetjem Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o onesnaževanju, ki ga povzročajo plovila, in o uvedbi sankcij, 

zlasti kazenskih, v primeru kršenja v zvezi z onesnaževanjem 

1. OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 

(dokument COM(2003)92 konč. - 2003/0037(COD)) 
6. marec 2003

 

Datum mnenja Ekonomsko-socialnega odbora 19. junij 2003

 

Datum mnenja Evropskega parlamenta po prvi obravnavi 13. januar 2004

 

Datum sprejetja skupnega stališča s kvalificirano večino 7. oktober 2004

2. NAMEN PREDLOGA KOMISIJE 

Namen predloga je doseči dva cilja: 

– vključitev ustreznih določb mednarodnega prava, ki se uporabljajo pri preprečevanju 
onesnaževanja in v boju proti onesnaževanju, v zakonodajo Skupnosti;tako predlog 
prepisuje določbe konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu ter določbe 
Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, zlasti določbe, 
ki opredeljujejo nezakonito odlaganje onesnaževal v morje. 

– zagotovitev, da bodo osebe, odgovorne za takšno nezakonito odlaganje - to pa niso le 
kapitani in lastniki ladij, ampak tudi najemniki plovil, klasifikacijski zavodi - 
dejansko preganjani in pod določenimi pogoji tudi kaznovani; obstajati mora 
možnost za ugotavljanje njihove kazenske odgovornosti tako v primeru namernega 
odlaganja, kakor tudi v primeru nezgode, ki je posledica hude malomarnosti.  
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3. OPOMBE V ZVEZI S SKUPNIM STALIŠČEM 

Skupno stališče v besedilo prvotnega predloga vnaša predvsem dve spremembi.  

- Področje uporabe 

Namen predloga je bil opredeliti kršitve v zvezi z onesnaževanjem in pri tem kot glavni 
element upoštevati hudo malomarnost. Vendar predlog ni vseboval nobenih podrobnosti v 
zvezi z izjemami k pravilu, ampak se je zgolj skliceval na mednarodno pravo, ki se uporablja 
v skladu z zaščitno klavzulo (člen 7).  

Skupno stališče s tega vidika prinaša pojasnitve, ki te izjeme natančno opredeljujejo. Vnesene 
spremembe zadevajo le obliko, ne pa tudi vsebine. 

- Vprašanje kazenskih sankcij 

Komisija je odobrila besedilo skupnega stališča. Vendar je med sprejemanjem političnega 
sporazuma na zasedanju Sveta o transportu dne 11. junija 2004 dala naslednjo izjavo: 

„Komisija ugotavlja, da Svet ni želel, da vzpostavitev sistema kazenskih sankcij za 
nezakonito odlaganje onesnaževal v morje postane obvezna. 

Komisija meni, da besedilo kompromisa Sveta ne izpolnjuje pričakovanj iz njenega predloga 
v zvezi z želenim učinkom preprečevanja in boja proti onesnaževanju morij. 

Komisija želi izpostaviti, da je Svet na svojem zasedanju v Bruslju marca 2002 zahteval, ’da 
se pred koncem leta 2003 na podlagi predloga Komisije na primerni pravni podlagi sprejme 
sistem sankcij, med drugim tudi kazenske, za kršitve v zvezi z onesnaževanjem’. Komisija 
meni, da je člen 80(2) Pogodbe ES takšna pravna podlaga. 

Komisija želi poudariti svoje stališče, ki ga je vedno zagovarjala in ga je podprl tudi 
Parlament, da zakonodajalec lahko brez težav vzpostavi sistem kazenskih sankcij, če meni, da 
je to potrebno za doseganje cilja Skupnosti. Komisija meni, da je v tem primeru to potrebno. 
Ker ne želi ovirati pravnega postopka, se Komisija strinja s to rešitvijo, čeprav ne ustreza v 
celoti njenemu prvotnemu predlogu, vendar želi poudariti, da to ne vpliva na stališče, ki ga 
brani pred Sodiščem v zadevi C-176/03.“ 

4. 4. PODROBNEJŠE OPOMBE KOMISIJE 

4.1. Spremembe, ki jih je odobrila Komisija in so bile v celoti ali delno vključene v 
skupno stališče 

Spremembe 1, 4, 6 (delno) in 8 (delno) so koristna pojasnila k besedilu predloga. 

4.2. Spremembe, ki jih je odobrila Komisija in niso bile vključene v skupno stališče 

Spremembe 2, 5, 9, 12, 18, 20 in 23 so po mnenju Komisije koristna pojasnila k besedilu 
predloga.  
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Spremembi 6 in 22 v zvezi z ustanovitvijo evropske obalne straže je Komisija načeloma 
odobrila. 

4.3. Spremembe, ki jih je Komisija zavrnila in niso bile vključene v skupno stališče 

Spremembe 16, 17, 19, 21 in 29 so bile nepotrebne.  

Spremembe 3, 11, 13, 30, 31 in 32 presegajo področje uporabe te direktive.  

Spremembe 10, 14, 24 in 27 ne ustrezajo ciljem tega predloga. 

5. 5. SKLEP 

Komisija ugotavlja, da Svet ni želel, da sistem kazenskih sankcij v zvezi z nezakonitim 
odlaganjem onesnaževal v morje postane obvezen. Glede tega je Komisija v svoji izjavi Svetu 
za transport izrazila obžalovanje v zvezi s pričakovanji, ki jih izpolnjuje skupno stališče. 
Vendar kljub temu priznava, da skupno stališče ne spreminja ciljev niti duha predloga, in ga 
zato lahko podpre. Njena podpora je upravičena v smislu nadaljevanja postopka soodločanja 
in čim prejšnjega sprejetja te direktive. 


