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EUROPOS PARLAMENTO

IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/.../EB

... m. ... ... d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/59/EB,

įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 3,

                                               

1 OL C 318, 2006 12 23, p. 195.
2 OL C 229, 2006 9 22, p. 38.
3 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), ... Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... 
Europos Parlamento pozicija.
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kadangi:

(1) Priimdama Direktyvą 2002/59/EB 1, Europos Sąjunga sustiprino savo gebėjimus užkirsti 

kelią situacijoms, keliančioms pavojų žmonių gyvybės saugumui jūroje ir jūrų aplinkos 

apsaugai.

(2) Kadangi ši Direktyva susijusi su Direktyvos 2002/59/EB daliniu pakeitimu, dauguma joje 

išdėstytų įpareigojimų nebus taikomi valstybėms narėms, neturinčioms jūros pakrančių ir 

jūrų uostų. Taigi vieninteliai įpareigojimai, kurie bus taikomi Austrijai, Čekijai, Vengrijai, 

Liuksemburgui arba Slovakijai, yra įpareigojimai, susiję su laivais, plaukiojančiais su tų 

valstybių narių vėliavomis, neapribojant valstybių narių pareigos bendradarbiauti siekiant 

užtikrinti jūrų transporto ir kitų rūšių transporto valdymo paslaugų, visų pirma upių 

informacijos paslaugų, tęstinumą.

(3) Pagal šią direktyvą valstybėms narėms, kurios yra pakrantės valstybės, turėtų būti 

suteikiama galimybė keistis informacija, sukaupta jūrų eismo stebėjimo misijų, atliekamų 

jų kompetencijai priklausančiose zonose, metu. Bendrijos keitimosi laivybos informacija 

sistema SafeSeaNet (toliau – SafeSeaNet), sukurta Komisijos valstybėms narėms pritarus, 

yra kartu ir keitimosi duomenimis tinklas, ir pagrindinės turimos informacijos apie laivus ir 

jų krovinius (išankstinių pranešimų ir ataskaitų) standartizavimo sistema. Ja naudojantis 

galima iš pirminių šaltinių gauti ir visoms institucijoms perduoti tikslią ir naujausią 

informaciją apie Europos vandenyse esančius laivus, jų judėjimą, gabenamus pavojingus 

arba aplinką teršiančius krovinius, taip pat apie incidentus jūroje.

                                               

1 OL L 208, 2002 8 5, p. 10.
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(4) Todėl, siekiant užtikrinti šiuo būdu gautos informacijos operatyvinį naudojimą, būtina, kad 

šioje direktyvoje nurodytam ir nacionalinių administracinių institucijų įgyvendinamam 

duomenų rinkimui ir keitimuisi jais būtina infrastruktūra būtų integruota į SafeSeaNet.

(5) Iš informacijos, kuri perduodama ir kuria keičiamasi pagal Direktyvą 2002/59/EB, ypač 

svarbi yra informacija, susijusi su jūra gabenamų pavojingų arba aplinką teršiančių prekių 

tiksliomis charakteristikomis. Todėl, atsižvelgiant į pastarojo meto avarijas jūroje, 

pakrantės tarnyboms turėtų būti sudaromos geresnės sąlygos gauti jūra gabenamų 

angliavandenilių charakteristikas, nes tai yra itin svarbus veiksnys renkantis tinkamiausias 

kontrolės priemones, o avarinėje situacijoje šioms tarnyboms turėtų būti užtikrinamas 

tiesioginis ryšys su ūkio subjektais, kurie turi daugiausia žinių apie gabenamas prekes.

(6) 1974 m. lapkričio 1 d. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 

nurodytos automatinio laivų identifikavimo sistemos (toliau AIS – automatinio 

identifikavimo sistema) ne tik sudaro sąlygas pagerinti šių laivų stebėsenos galimybes, bet, 

svarbiausia, užtikrinti didesnį jų saugumą tais atvejais, kai laivai plaukioja arti vieni kitų. 

Todėl AIS buvo įtrauktos į Direktyvos 2002/59/EB dėstomąją dalį. Atsižvelgiant į didelį 

žvejybos laivų susidūrimų su prekybos laivais, kurie akivaizdžiai jų nepastebi arba kurių 

nepastebi netoliese esantys žvejybos laivai, skaičių, labai pageidautina, kad tos priemonės 

taikymas būtų išplėstas, taikant ją ilgesniems nei 15 metrų žvejybos laivams. Vykdant 

Europos žuvininkystės fondo veiklą finansinė pagalba gali būti teikiama saugumo įrangos, 

pavyzdžiui, AIS, įrengimui žvejybos laivuose.
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(7) Pareiga įrengti AIS taip pat turėtų būti suprantama kaip reikalavimas, kad AIS turi veikti 

nuolat, išskyrus atvejus, kai tarptautinėse taisyklėse ar standartuose numatyta navigacijos 

informacijos apsauga.

(8) Būtų naudinga ištirti galimą AIS ir padėties nustatymo bei ryšio sistemų, naudojamų 

įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką, pvz., palydovinę laivų stebėjimo sistemą, 

sąveiką. Šiuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų ištirti, 

kokios yra AIS ir padėties nustatymo bei ryšio sistemų, naudojamų įgyvendinant bendrą 

žuvininkystės politiką, integravimo galimybės ir tam reikalingos išsamios taisyklės. 

Tiriant, kaip būtų galima integruoti šias sistemas, turėtų būti atsižvelgiama į žvejybos 

laivynų kontrolės poreikius ir reikalavimus, ypač dėl perduodamų duomenų saugumo ir 

slaptumo.

(9) Direktyvoje 2002/59/EB numatyta, kad valstybės narės turi patvirtinti specialias priemones 

laivams, dėl savo elgesio ar būklės galintiems kelti pavojų. Todėl atrodo pageidautina, kad 

į šių laivų sąrašą būtų įtraukti laivai, neturintys pakankamo draudimo ar finansinių 

garantijų, arba laivai, apie kuriuos locmanai arba uosto institucijos pranešė, kad jie turi 

pastebimų anomalijų, galinčių pakenkti jų navigacijos saugumui arba sukelti pavojų 

aplinkai.
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(10) Pagal Direktyvą 2002/59/EB atrodo būtina dėl pavojaus, kuris kyla dėl ypač nepalankių 

oro sąlygų, atsižvelgti į galimą pavojų, kurį laivybai gali kelti ledo formavimasis. Todėl kai 

valstybės narės paskirta kompetentinga institucija, remdamasi kompetentingos 

meteorologinės informacijos tarnybos pateikta ledo būklės prognoze, nusprendžia, kad 

plaukiojimo sąlygos kelia rimtą pavojų žmonių gyvybės saugumui arba rimtą taršos 

pavojų, ji turėtų apie tai pranešti kapitonams, kurių laivai yra jos kompetencijos zonoje 

arba ketina įplaukti į toje zonoje esantį (-čius) uostą (-us) ar iš jo (jų) išplaukti. Šiai 

institucijai turėtų būti suteiktos galimybės imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti 

žmonių gyvybės saugumą jūroje ir apsaugoti aplinką.

(11) Direktyvoje 2002/59/EB numatyta, kad valstybės narės turi parengti planus, pagal kuriuos 

prireikus jos galėtų į savo uostus arba į kitą saugią vietą geriausiomis įmanomomis 

sąlygomis priimti nelaimės ištiktus laivus ir taip sumažinti avarijų jūroje padarinius. 

Tačiau, atsižvelgiant į prie 2003 m. gruodžio 13 d. Tarptautinės jūrų organizacijos 

rezoliucijos A.949(23) pridėtas Gaires dėl prieglobsčio vietų laivams, kuriems reikia 

pagalbos (toliau – TJO rezoliucija A.949(23)), kurios buvo priimtos po to, kai buvo priimta 

Direktyva 2002/59/EB, ir kuriose minimi laivai, kuriems reikia pagalbos, kai tai nesusiję 

su žmonių gyvybės saugumu, o ne nelaimės ištikti laivai, ta direktyva turėtų būti 

atitinkamai iš dalies pakeista.
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(12) Remiantis TJO rezoliucija A.949(23) ir tęsiant Komisijos, Europos jūrų saugumo 

agentūros (toliau – Agentūra) ir valstybių narių bendrą darbą, būtina nustatyti pagrindines 

nuostatas, kurios turėtų būti įtraukiamos į laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo planus, 

kad būtų užtikrintas suderintas bei veiksmingas šios priemonės įgyvendinimas ir nustatytas 

valstybėms narėms tenkančių įpareigojimų mastas.

(13) Rengdamos planus, skirtus veiksmingai reaguoti laivo, kuriam reikia pagalbos, keliamo 

pavojaus atveju, valstybės narės turi remtis TJO rezoliucija A.949(23). Tačiau vertindamos 

su tokiais pavojais susijusią riziką valstybės narės, paisydamos savo konkrečių aplinkybių, 

gali atsižvelgti į kitus veiksnius, pavyzdžiui, į jūros vandens panaudojimą geriamam 

vandeniui ir elektros energijai gaminti.

(14) Laivo, kuriam reikia pagalbos, atveju gali reikėti priimti sprendimą dėl to laivo priėmimo į 

prieglobsčio vietą. Šiuo tikslu atitinkama institucija turėtų atlikti preliminarų padėties 

įvertinimą remdamasi atitinkamame laivų priėmimo į prieglobsčio vietą plane pateikiama 

informacija.
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(15) Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo planuose turėtų būti tiksliai aprašytas sprendimų 

priėmimo procesas, susijęs su pranešimu apie šias situacijas ir jų keliamomis problemomis. 

Turėtų būti aiškiai apibūdintos atitinkamos institucijos ir jų kompetencija, taip pat 

suinteresuotųjų šalių ryšio priemonės. Taikoma tvarka turėtų užtikrinti, kad tinkamas 

sprendimas galėtų būti priimtas greitai, remiantis patirtimi ir kompetentingos institucijos 

turima reikiama informacija.

(16) Rengdamos planus, valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie pakrantėje esančias 

galimas prieglobsčio vietas, kad kompetentinga institucija avarijos ar incidento jūroje 

atveju galėtų aiškiai ir greitai nustatyti tinkamiausias vietas laivams, kuriems reikia 

pagalbos, priimti. Ši reikiama informacija turėtų apimti tam tikrų atitinkamų vietų savybių 

ir turimos technikos bei įrengimų, kurie palengvintų laivų, kuriems reikia pagalbos, 

priėmimą arba kovą su avarijos ar taršos padariniais, aprašymą.

(17) Svarbu, kad kompetentingų institucijų, priimančių sprendimą dėl laivo priėmimo į 

prieglobsčio vietą, ir atsakingų institucijų, kurios priima pavojaus signalus ir į juos 

reaguoja, sąrašai būtų tinkamai paskelbti. Šalims, dalyvaujančioms vykdant pagalbos 

jūroje operacijas, įskaitant pagalbos ir buksyravimo paslaugų bendroves bei kaimyninių 

valstybių narių institucijas, kurioms gali turėti įtakos nelaimė jūroje, taip pat gali būti 

naudinga turėti galimybę naudotis atitinkama informacija.
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(18) Laivų eismo stebėsenos ir laivų maršrutų parinkimo priemonėms būdinga funkcija yra 

suteikti valstybėms narėms galimybę gauti tikrų žinių apie laivus, plaukiojančius jų 

jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, ir taip, jei būtina, veiksmingiau imtis veiksmų 

siekiant užkirsti kelią galimam pavojui. Keitimasis surinkta informacija padeda gerinti jos 

kokybę ir ją yra lengviau tvarkyti.

(19) Laikydamosi Direktyvos 2002/59/EB, valstybės narės ir Komisija padarė didelę pažangą 

derindamos keitimąsi duomenimis elektroniniu būdu, ypač susijusiais su pavojingų arba 

aplinką teršiančių prekių gabenimu. SafeSeaNet, plėtojama nuo 2002 m., šiandien turėtų 

būti laikoma Bendrijos lygio etaloniniu tinklu.

(20) Pažanga naujųjų technologijų srityje, ypač jas taikant palydovinėse sistemose, pvz., laivų 

stebėsenos sistemose, kuriose naudojami radijo švyturiai, vaizdo gavimo sistemose arba 

pasaulinėje navigacijos palydovų sistemoje (GNSS), šiandien suteikia galimybę stebėti 

laivų eismą dar toliau nuo kranto ir taip aprėpti didesnę dalį Europos vandenų, taip pat ir 

naudojantis tolimojo identifikavimo ir sekimo (LRIT) sistemomis. Norint užtikrinti visišką 

šių priemonių integravimą į laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, nustatytą 

Direktyva 2002/59/EB, būtinas visapusiškas bendradarbiavimas Bendrijos lygiu.

(21) Siekiant garantuoti, kad pagal Direktyvą 2002/59/EB surinkta informacija dėl saugios 

laivybos būtų naudojama geriausiai ir suderinus Bendrijos lygiu, Komisija turėtų turėti 

galimybę prireikus tvarkyti šiuos duomenis, juos naudoti ir platinti valstybių narių 

paskirtoms institucijoms.
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(22) Šiomis aplinkybėmis Equasis sistemos sukūrimas parodė, kaip svarbu skatinti saugios 

laivybos kultūrą, ypač tarp jūrų transporto operatorių. Komisija turėtų turėti galimybę 

prisidėti prie informacijos, susijusios su saugia laivyba, platinimo, visų pirma naudojantis 

šia sistema.

(23) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2099/2002, 

įsteigiančiu Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) 1, 

centralizuojami komitetų, įsteigtų pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus dėl saugios 

laivybos, teršimo iš laivų prevencijos ir gyvenimo bei darbo sąlygų laivuose apsaugos, 

uždaviniai. Todėl dabartinį komitetą turėtų pakeisti COSS.

(24) Taip pat reikėtų atsižvelgti į nurodytų tarptautinių dokumentų dalinius pakeitimus.

(25) Šios direktyvos įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos vadovaujantis 

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 2.

(26) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/59/EB 

tam, kad tolesnius pakeitimus būtų galima taikyti su ja susijusioms tarptautinėms 

konvencijoms, protokolams, kodeksams ir rezoliucijoms. Kadangi šios priemonės yra 

bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines tos direktyvos nuostatas, inter alia, 

ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 

1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

                                               

1 OL L 324, 2002 11 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 93/2007 (OL L 22, 2007 1 31, p. 12). 

2 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11). 
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(27) Pagal 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą 1, Agentūra teikia Komisijai ir 

valstybėms narėms Direktyvai 2002/59/EB įgyvendinti būtiną paramą.

(28) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 2 34 punktą, valstybės narės 

skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų 

šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio santykį, ir viešai tas 

lenteles paskelbti.

(29) Todėl Direktyva 2002/59/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

                                               

1 OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

2 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/59/EB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnio 2 dalyje įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Jei nenustatyta kitaip, ši direktyva netaikoma:“;

2) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) a punktas iš dalies keičiamas taip:

i) įvadinė frazė pakeičiama taip:

,, „Svarbūs tarptautiniai dokumentai“ – šių teisės aktų naujausia redakcija:“;

ii) papildoma šiomis įtraukomis:

,,– TJO rezoliucija A.917(22) – tai Tarptautinės jūrų organizacijos 

rezoliucija 917(22) „Gairės dėl AIS naudojimo laivuose“, su pakeitimais, 

padarytais TJO rezoliucija A.956(23);
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– TJO rezoliucija A.949(23) – tai Tarptautinės jūrų organizacijos 

rezoliucija 949(23) „Gairės dėl prieglobsčio vietų laivams, kuriems reikia 

pagalbos“;

– TJO rezoliucija A.950(23) – tai Tarptautinės jūrų organizacijos 

rezoliucija 950(23) „Pagalbos jūroje tarnybos (MAS)“;“;

b) k punktas pakeičiamas taip:

,,k) „kompetentingos institucijos“ – institucijos ir organizacijos, valstybių narių 

paskirtos vykdyti funkcijas pagal šią direktyvą.“;

c) papildoma šiais punktais:

„s) „SafeSeaNet“ – Bendrijos keitimosi laivybos informacija sistema, Komisijos 

sukurta bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas 

Bendrijos teisės aktų įgyvendinimas;

t) „reguliarios paslaugos“ – laivų reisai, organizuojami taip, kad būtų vykdomas 

eismas tarp dviejų ar daugiau tų pačių uostų, ir vykstantys pagal paskelbtą 

tvarkaraštį arba taip reguliariai ar dažnai, kad jie sudaro atpažįstamą reisų 

sistemą;
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u) „žvejybos laivas“ – bet koks laivas su įranga, skirta versliniam gyvųjų vandens 

išteklių naudojimui;

v) „laivas, kuriam reikia pagalbos“ – laivas, esantis tokioje padėtyje, dėl kurios jis 

gali būti prarastas arba gali kilti pavojus aplinkai ar laivybai, išskyrus situaciją, 

kai reikia gelbėti laive esančius žmones.“;

3) įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Automatinio identifikavimo sistemų (AIS) naudojimas žvejybos laivuose

Visuose žvejybos laivuose, kurių bendras ilgis yra daugiau nei 15 metrų, plaukiojančiuose 

su bet kurios valstybės narės vėliava ir įregistruotuose Bendrijoje arba žvejojančiuose bet 

kurios valstybės narės vidaus vandenyse ar teritoriniuose vandenyse, arba iškraunančiuose 

laimikį bet kurios valstybės narės uoste, laikantis II priedo I dalies 3 punkte pateikto 

tvarkaraščio, įrengiamos AIS (A klasės), atitinkanti TJO parengtus veikimo standartus.

Žvejybos laivuose esančios AIS privalo veikti nuolat. Išimtinėmis aplinkybėmis AIS gali 

būti išjungtos, kai, kapitono manymu, tai yra būtina jo laivo saugai ar saugumui 

užtikrinti.“;
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4) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Krovinio siuntėjo įsipareigojimai

Valstybės narės uoste bet kokio dydžio laivams siūlyti vežti arba pakrauti į juos pavojingas 

ar aplinką teršiančias prekes leidžiama tik pateikus jo kapitonui ar valdytojui deklaraciją, 

kurioje yra ši informacija:

a) I priedo 2 punkte išvardyta informacija;

b) MARPOL konvencijos I priede nurodytų medžiagų atveju – saugos duomenų lapas, 

kuriame išsamiai išdėstytos produktų fizinės ir cheminės savybės, įskaitant 

klampumą, išreikštą cSt 50ºC temperatūroje, ir tankį 15ºC temperatūroje;

c) kontaktiniai numeriai, kuriais kritiškos padėties atveju būtų galima susisiekti su 

krovinio siuntėju arba kitu asmeniu ar įstaiga, turinčiais informacijos apie fizines bei 

chemines produktų savybes ir apie veiksmus, kurių reikia imtis kritiškos padėties 

atveju.

Krovinio siuntėjas privalo pateikti tokią deklaraciją kapitonui ar valdytojui ir užtikrinti, 

kad siūlomas vežti krovinys iš tikrųjų būtų tas, kuris buvo deklaruotas pagal pirmos dalies 

nuostatas.“;
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5) 16 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

,,d) laivai, apie kurių draudimo pažymėjimą arba finansines garantijas, reikalingas pagal 

bet kurį Bendrijos teisės aktą ir tarptautines taisykles, nebuvo pranešta arba kurie jų 

neturi;

e) laivai, apie kuriuos locmanai ar uosto institucijos pranešė, kad jie turi pastebimų 

anomalijų, galinčių pakenkti jų navigacijos saugumui arba sukelti pavojų aplinkai.“;

6) įterpiamas šis straipsnis:

„18a straipsnis

Priemonės ledo keliamo pavojaus atveju

1. Kai kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į ledo būklę, nusprendžia, kad 

esama rimto pavojaus žmonių gyvybei jūroje arba tos valstybės narės laivybos ar 

pakrančių zonų, arba kitų valstybių laivybos ar pakrančių zonų apsaugai:

a) jos perduoda reikiamą informaciją apie ledo būklę, rekomenduojamus kursus ir 

ledlaužio paslaugas jų kompetencijos zonoje kapitonams, kurių laivai yra tų 

institucijų kompetencijos zonose arba ketina įplaukti į vieną iš jų uostų arba iš 

jo išplaukti;
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b) neapribojant pareigos teikti pagalbą laivams, kuriems reikia pagalbos, ir kitų 

pareigų pagal atitinkamas tarptautines taisykles, jos gali pareikalauti, kad 

laivas, esantis atitinkamoje zonoje ir ketinantis įplaukti į uostą ar terminalą, 

išplaukti iš jų arba išplaukti iš stovėjimo rajono, atitiktų atsparumo ir pajėgumo 

reikalavimus, būtinus atsižvelgiant į su ledu susijusią padėtį atitinkamame 

rajone.

2. Priemonės, kurių imamasi pagal 1 dalies nuostatas, susijusios su duomenimis apie 

ledo būklę, grindžiamos valstybės narės pripažintos kompetentingos meteorologinės 

informacijos tarnybos pateiktomis ledo būklės ir oro prognozėmis.“;

7) 19 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šiuo tikslu jie kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu pateikia joms 

12 straipsnyje nurodytą informaciją.“;

8) 20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimas į prieglobsčio vietas

1. Priimti į prieglobsčio vietą ar atsisakyti priimti laivą, kuriam reikia pagalbos, galima 

tik prieš tai atlikus padėties įvertinimą remiantis 20a straipsnyje nurodytu planu ir tik 

esant kompetentingos institucijos sprendimui.
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2. 1 dalyje nurodytos institucijos rengia reguliarius susitikimus, kad pasikeistų žiniomis 

ir pagerintų pagal šį straipsnį taikomas priemones. Jos gali susitikti bet kuriuo metu, 

atsižvelgdamos į konkrečias aplinkybes.“;

9) įterpiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo planai

1. Valstybės narės parengia planus, kuriuose išdėstomi veiksmai jų jurisdikcijai 

priklausančiuose vandenyse esančio laivo, kuriam reikia pagalbos, keliamo pavojaus 

atveju.

2. 1 dalyje nurodyti planai parengiami po konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis 

remiantis TJO rezoliucijomis A.949(23) ir A.950(23) ir juose pateikiama bent ši 

informacija:

a) institucijos (-ų), atsakingos (-ų) už pavojaus signalų gavimą ir reagavimą į 

juos, identifikaciniai duomenys;

b) kompetentingos institucijos, kuriai pavesta įvertinti padėtį ir priimti sprendimą 

dėl laivo, kuriam reikia pagalbos, priėmimo arba atsisakymo priimti į 

pasirinktą prieglobsčio vietą, identifikaciniai duomenys;
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c) informacija apie valstybių narių pakrantę, kuri padės įvertinti laivą, kuriam 

reikia pagalbos prieglobsčio vietoje, įskaitant aplinkos, ekonominių ir 

socialinių veiksnių bei gamtos sąlygų aprašymą;

d) įvertinimo procedūros, skirtos priimti ar atsisakyti priimti į prieglobsčio vietą 

laivą, kuriam reikia pagalbos;

e) pagalbai, gelbėjimo darbams ir kovai su tarša tinkami ištekliai ir įrengimai;

f) tarptautinio koordinavimo ir sprendimų priėmimo procedūros;

g) finansinių garantijų ir atsakomybės procedūros, skirtos laivams, priimtiems į 

prieglobsčio vietą.

3. Valstybės narės paskelbia 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos 

institucijos ir institucijų, paskirtų priimti pavojaus signalus ir į juos reaguoti, 

pavadinimus.

Gavusios prašymą, valstybės narės kaimyninėms valstybėms narėms pateikia 

reikiamą informaciją apie planus.
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Įgyvendindamos laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo planuose numatytas 

procedūras, valstybės narės užtikrina, kad visa reikiama informacija būtų prieinama 

operacijose dalyvaujančioms šalims.

Jei valstybės narės to prašo, asmenys, gavę informaciją pagal antrą ir trečią 

pastraipas, turi laikytis konfidencialumo.

4. Valstybės narės iki ...* informuoja Komisiją apie priemones, kurių imtasi taikant šį 

straipsnį.“;

10) įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

SafeSeaNet

1. Valstybės narės nacionaliniu arba vietos lygiu sukuria laivybos informacijos 

tvarkymo sistemas, skirtas šioje direktyvoje nurodytai informacijai apdoroti.

2. Pagal 1 dalį sukurtos sistemos suteikia galimybę operatyviai naudoti surinktą 

informaciją ir pirmiausia atitinka 14 straipsnyje nustatytas sąlygas.

                                               

* OL: 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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3. Norėdamos garantuoti veiksmingą keitimąsi šioje direktyvoje nurodyta informacija 

valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės arba vietos sistemos, sukurtos tokiai 

informacijai kaupti, apdoroti ir saugoti, galėtų būti sujungtos su SafeSeaNet. 

Komisija užtikrina, kad SafeSeaNet veiktų visą parą.“;

11) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) c punktas pakeičiamas taip:

„c) atsižvelgiant į informacinių ir ryšių technologijų raidą, plėsti Bendrijos laivų 

eismo stebėsenos ir informacijos sistemos aprėptį ir (arba) šią sistemą 

atnaujinti, kad laivai būtų geriau identifikuojami ir stebimi. Tuo tikslu 

valstybės narės ir Komisija kartu prireikus kuria privalomąsias pranešimų 

sistemas, privalomąsias laivų eismo tarnybas ir atitinkamas laivų maršrutų 

parinkimo sistemas bei teikia jas tvirtinti TJO. Jos taip pat bendradarbiauja 

atitinkamuose regioniniuose arba tarptautiniuose organuose kurdamos tolimojo 

laivų identifikavimo ir sekimo sistemas;“;
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b) papildoma šiuo punktu:

„e) užtikrinti nacionalinių sistemų, naudojamų I priede nurodytai informacijai 

tvarkyti ir SafeSeaNet plėtoti bei atnaujinti, sujungimą ir sąveiką.“;

12) įterpiamas šis straipsnis:

„23a straipsnis

Laivybos saugumo informacijos apdorojimas ir tvarkymas

1. Komisija užtikrina, kad, kai būtina, pagal šią direktyvą surinkta informacija būtų 

apdorojama, naudojama ir platinama valstybių narių paskirtoms institucijoms.

2. Atitinkamais atvejais Komisija prisideda prie su laivybos saugumu susijusių 

duomenų rinkimo ir platinimo sistemų kūrimo bei veikimo, visų pirma naudodamasi 

Equasis sistema arba kita lygiaverte vieša sistema.“;
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13) 28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), 

įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2099/2002 *.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 

7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

___________________

* OL L 324, 2002 11 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 93/2007 (OL L 22, 2007 1 31, p. 12). “



5719/3/08 REV 3 jm/IP/kz 23
DG C 3 LT

14) II priedo I dalis papildoma tokiu punktu:

„3. Žvejybos laivai

Žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra daugiau nei 15 metrų, privalo pradėti laikytis 

6a straipsnyje nustatyto reikalavimo pagal tokį tvarkaraštį:

– žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra 24 metrai ar daugiau, bet mažiau nei 

45 metrai: ne vėliau kaip ... *;

– žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra 18 metrų ar daugiau, bet mažiau nei 

24 metrai: ne vėliau kaip... **;

– žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra daugiau nei 15 metrų, bet mažiau nei 

18 metrų: ne vėliau kaip ... ***.

Naujai pastatyti žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra daugiau nei 15 metrų, privalo 

pradėti laikytis 6a straipsnyje nustatyto reikalavimo nuo ... ****.“.

                                               

* OL: 3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
** OL: 4 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
*** OL: 5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
**** OL: 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės iki ... * priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai 

įgyvendinti. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai šių nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 

narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

                                               

* OL: 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

2005 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą 1 dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo 

stebėsenos ir informacijos sistemą. 2006 m. sausio 13 d. šis pasiūlymas buvo pateiktas 

Tarybai.

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę per pirmąjį svarstymą.

2006 m. rugsėjo 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę. 2

2006 m. birželio 15 d. Regionų komitetas priėmė nuomonę. 3

Pagal bendro sprendimo procedūrą (EB sutarties 251 straipsnis) Taryba 2007 m. birželio 7 d. 

pasiekė politinį susitarimą dėl direktyvos projekto. Teisininkams lingvistams peržiūrėjus 

tekstą, Taryba savo bendrąją poziciją priėmė 2008 m. birželio 6 d.

II. TIKSLAS

Pagrindinis siūlomos direktyvos tikslas – iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/59/EB įtraukiant 

papildomas priemones, leidžiančias užtikrinti didesnę laivų saugą bei aplinkos apsaugą ir 

suderinti „prieglobsčio vietų“ planų vykdymą.

Pasiūlymas visų pirma apima Bendrijos keitimosi laivybos informacija sistemos SafeSeaNet

plėtojimą; tai, kad valstybės narės paskiria nepriklausomą instituciją, kuri priimtų sprendimą 

dėl nelaimės ištiktų laivų priėmimo; priemones, kurių reikia imtis ledo keliamo pavojaus 

atveju, bei neapdraustų laivų traktavimą. Be to, pasiūlyme siūloma, kad žvejybos laivams, 

kurių ilgis viršija 15 metrų, būtų privaloma naudoti automatinio identifikavimo 

sistemas (AIS) ir kad būtų nustatytos griežtesnės informavimo pareigos krovinio siuntėjui.

                                               
1 Dok. 5171/06 – COM (2005) 589 galutinis
2 OL C 318, 2006 12 23
3 OL C 229, 2006 9 22
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III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

Bendrosios pastabos

Bendroji pozicija dėl pirmiau nurodyto pasiūlymo, dėl kurios susitarė Taryba, atnaujina 

galiojančią direktyvą, kad būtų prisidėta užtikrinant saugesnę laivybą. Nors Taryba pritaria 

Komisijos nurodytam pasiūlymo tikslui, ji padarė kelis patikslinimus, kuriais siekiama 

padidinti žvejybos laivų, kurių ilgis viršija 15 metrų, saugą įrengiant juose automatinio 

identifikavimo sistemas (AIS), taip pat nustatyti taisykles, skirtas priimti ar atsisakyti priimti į 

prieglobsčio vietą laivą, kuriam reikia pagalbos, ir sustiprinti laivų stebėseną naudojantis 

SafeSeaNet keitimosi informacija sistema.

Reikėtų pažymėti, kad į bendrąją poziciją įtraukti keli pakeitimai, kurie nebuvo numatyti 

Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtoje nuomonėje, nes Komisijos pasiūlymo 

nuostatos buvo papildytos naujais elementais arba visiškai performuluotos.

Be to, pateikti keli redakciniai pakeitimai, kuriais siekiama tiesiog patikslinti tekstą arba 

užtikrinti bendrą direktyvos nuoseklumą.

Vykstant diskusijoms atitinkamuose Tarybos organuose buvo laikomasi nuomonės, kad itin 

svarbūs yra du klausimai: automatinio identifikavimo sistemų (AIS) įdiegimas žvejybos 

laivuose ir laivų priėmimas į prieglobsčio vietas.



5719/3/08 REV 3 ADD 1 jm/rsl/JS/sv 4
DG C III LT

Konkretūs klausimai

A. Automatinio identifikavimo sistemų (AIS) naudojimas

Taryba pritarė automatinio identifikavimo sistemų (A klasės AIS) naudojimui žvejybos 

laivuose, kurių bendras ilgis viršija 15 metrų, o tai yra vienas iš svarbiausių iš dalies 

pakeistos direktyvos elementų. Vis dėlto Taryba mano, kad būtina aiškiai nustatyti, 

kokiems laivams taikoma tokia pareiga. Todėl Tarybos bendrąja pozicija iš dalies 

keičiamas Komisijos pasiūlymas ir tiksliai apibrėžiamos šios privalomos nuostatos 

taikymo sąlygos.

Be to, Taryba pritarė Europos Parlamento 17 pakeitimui; todėl direktyvoje pateikiama 

nuoroda į TJO rezoliuciją A.917 (22) (AIS naudojimo laivuose gairės).

Taryba taip pat peržiūrėjo Komisijos siūlomą įgyvendinimo tvarkaraštį (II priedo 

I dalis), kad užtikrintų, jog laiko apribojimai būtų praktiškai pagrįsti visų 

suinteresuotųjų šalių atveju. Tarybos nuomone, reikia nurodyti, kad žvejybos laivuose 

esančios AIS sistemos privalo veikti nuolat, išskyrus kai kuriuos ypatingus atvejus.

B. Laivų priėmimas į prieglobsčio vietas

Laivų priėmimo į prieglobsčio vietas klausimu Taryba laikosi nuomonės, kad valstybės 

narės turėtų taikyti TJO gaires dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, prieglobsčio vietų 

(TJO rezoliucija A.949 (23)), kuriose nurodoma, kad valstybė narė turi teisę priimti arba 

atsisakyti priimti laivą į prieglobsčio vietą. Tarybos padarytais Komisijos pasiūlymo 

pakeitimais aiškiai nurodoma, kad priimti ar atsisakyti priimti į prieglobsčio vietą laivą, 

kuriam reikia pagalbos, galima tik prieš tai atlikus padėties įvertinimą remiantis 

priėmimo planu ir tik esant kompetentingos institucijos sprendimui. Tarybai svarbu 

užtikrinti, kad priėmimo planai būtų rengiami remiantis TJO rezoliucijomis A.949 (23) 

(TJO gairės dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, prieglobsčio vietų) ir A.950 (23) 

(Pagalbos jūroje tarnybos).
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Be to, Taryba, priešingai nei Komisija, mano, kad laivų, kuriems reikia pagalbos, 

priėmimo planuose turėtų būti pateikiama informacija apie valstybių narių pakrantę – ja 

remiantis turėtų būti lengviau prieglobsčio vietoje įvertinti laivą, kuriam reikia 

pagalbos. Taryba numatė, kad valstybės narės gali nustatyti pareigą užtikrinti 

konfidencialumą perduodant tokius planus kaimyninėms valstybėms narėms.

Kitas diskusijų Tarybos organuose metu iškeltas klausimas buvo kompetentingos 

institucijos vaidmuo priėmimo į prieglobsčio vietas srityje. Taryba įtraukė papildomą 

„kompetentingos institucijos“ sąvokos apibrėžtį, kuria siekiama, kad ši sąvoka būtų 

geriau suprantama, ir apibūdinamas kompetentingos institucijos vaidmuo. Tarybos

tikslas – suteikti valstybėms narėms pakankamai lankstumo administruojant 

kompetentingą instituciją, kartu deramai atsižvelgiant į jų vidaus administracines bei 

organizacines struktūras.

Kiti klausimai

Be pirmiau nurodytų dviejų pagrindinių klausimų, Taryba toliau pakeitė Komisijos 

pasiūlymą, būtent dėl priemonių, naudotinų esant ledui.  Šiuo klausimu buvo išaiškinta, kad 

kompetentingos institucijos turėtų veikti neatmesdamos pareigos teikti pagalbą ir atitinkamų 

tarptautinių taisyklių.

Dėl siūlomos nuostatos dėl finansinių garantijų, sudarančių galimybę valstybėms narėms 

reikalauti, kad laivo operatorius turėtų draudimo liudijimą arba finansines garantijas, Taryba

mano, kad netikslinga daryti nuorodą į kitą Komisijos pasiūlymą, kuris yra nagrinėjamas 

pagal bendro sprendimo procedūrą (pasiūlymas dėl Direktyvos dėl laivų savininkų civilinės 

atsakomybės ir finansinių garantijų). 
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Šios iš dalies pakeistos direktyvos įsigaliojimo datos klausimu, valstybėms narėms suteiktas 

laikotarpis, skirtas šios direktyvos projekto nacionalinėms įgyvendinimo priemonėms 

įgyvendinti, buvo pratęstas nuo 12 mėnesių iki 18 mėnesių. 

SafeSeaNet klausimu Tarybos bendrojoje pozicijoje yra Europos Parlamento 65 pakeitimu 

grindžiama nuostata, pagal kurią Komisija turi užtikrinti, kad SafeSeaNet veiktų 24 valandas 

per parą. 

IV. EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI

Į bendrąją poziciją įtraukta keletas Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtų 

pakeitimų, patobulinančių ar patikslinančių pasiūlytos direktyvos tekstą. 

Taryba visiškai sutiko su 17 ir 65 Europos Parlamento pakeitimais (pateiktais dok. 8724/07) ir 

sutiko parengti naują 22 ir 23 pakeitimų redakciją, kad 6a straipsnio 2 dalis būtų tokia: 

„Žvejybos laivuose esančios AIS sistemos privalo veikti nuolat. Išimtinėmis aplinkybėmis AIS 

gali būti išjungta, kai, kapitono manymu, tai yra būtina laivo saugai ar saugumui užtikrinti.“
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Tačiau bendrojoje pozicijoje atsispindi ne visi Europos Parlamento pakeitimai.  Tarybai jie 

nebuvo priimtini dėl įvairių priežasčių.  Todėl, pavyzdžiui, 10, 11, 15, 18, 35 ir 

45 pakeitimams Taryba negalėjo pritarti, kadangi jais siekiama išplėsti direktyvos taikymo 

sritį.  5, 31, 32, 33 ir 34 pakeitimams, susijusiems su kompetentinga institucija, Taryba negali 

pritarti, kadangi jie yra pernelyg specifiniai ir detalūs.  Dėl jų atsirastų organizacinis 

nelankstumas ir nebūtų galimybės atsižvelgti į valstybių narių ypatybes.  Kai dėl AIS 

naudojimo žvejybos laivuose, Taryba pritaria Komisijos pasiūlytam ilgiui, taip pat 

atsižvelgdama į papildomus pakeitimus šiuo klausimu, įtrauktus į bendrąją poziciją.  Todėl 

Taryba negalėjo pritarti 24, 50 ir 51 pakeitimams.  8, 9, 38, 39, 40 ir 41 pakeitimus Taryba

laiko netinkamais, kadangi juose daroma nuoroda į kitą trečiojo saugios laivybos paketo 

pasiūlymą, kuris vis dar tebėra svarstomas pagal bendro sprendimo procedūrą.  Dėl keitimosi 

konfidencialia informacija (7, 34, 44, 47 ir 46 pakeitimai) Taryba mano, kad dėl šių pakeitimų 

gali kilti problemų, susijusių su tos informacijos konfidencialumu.  Galiausiai dėl 50, 52, 53 ir 

54 pakeitimų, nurodančių, kada skirtingiems žvejybos laivams yra taikomos direktyvos 

nuostatos, Taryba mano, kad bendrojoje pozicijoje pateiktas įgyvendinimo tvarkaraštis gali 

būti labiau tinkama priemonė suinteresuotoms šalims. 

Taryba taip pat mano, kad kai kurie pakeitimai, pavyzdžiui, 42 ir 43, galėtų būti labiau 

priimtini kaip konstatuojamosios dalys. 

I. V. IŠVADA

Tarybos nuomone, bendroji pozicija sudaro galimybes valstybėms narėms imtis tinkamų bei 

prevencinių veiksmų, taip pat teisingai reaguoti į pavojingas situacijas. 

Taryba tikisi konstruktyvių diskusijų su Europos Parlamentu, kad direktyva būtų priimta kuo 

greičiau.

__________________
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2005/0239 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir 

informacijos sistemą, priėmimo 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Pasiūlymas EP ir Tarybai pateiktas 
[dokumentas COM(2005)589 galutinis – 2005/0239 (COD)] 

2006 01 09 

Regionų komiteto nuomonė pateikta 2006 06 15 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta: 

2006 09 13 

Europos Parlamento nuomonė (po pirmojo svarstymo) pateikta: 2007 04 25 

Bendroji pozicija priimta: 2008 06 06 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO DALYKAS 

Direktyvą 2002/59, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, iš 
dalies keičiančios direktyvos pasiūlymas yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti 
ir papildyti jūrų saugumą reglamentuojančius teisės aktus. 

Šiuo pasiūlymu siekiama galiojančią Direktyvą 2002/59/EB papildyti, sustiprinti ir padaryti 
aiškesnę šiose srityse: 

• patikslinti ir sustiprinti dabartinės direktyvos nuostatas dėl suteikiamo 
prieglobsčio nelaimės ištiktiems laivams. Norima įdiegti prieglobsčio suteikimo 
nelaimės ištiktiems laivams principą, išskyrus atvejus, kai įvertinus padėtį 
prieinama kitokios išvados. Taip pat norima užtikrinti, kad bus konkrečiai 
įvardytos nepriklausomos institucijos, atsakingos už tinkamiausios prieglobsčio 
vietos paskyrimą ir kad jos turės pakankamai informacijos, įskaitant tikslią 
informaciją apie prieglobsčio vietoms tinkamus pakrantės rajonus, kad galėtų 
greitai priimti sprendimą.  

• Įvesti privalomą ilgesnių kaip 15 metrų žvejybos laivų aprūpinimą automatine 
identifikacijos sistema (AIS – Automatic identification Systems). Šios įrangos 
dėka prekybos laivai galės lengviau identifikuoti ir atpažinti žvejybos laivus, taip 
sumažės laivų susidūrimo pavojus. 
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• Nustatyti bendruosius keitimosi informacija sistemos SafeSeaNet principus. Ši 
Komisijos sukurta ir Europos jūrų saugos agentūros naudojama sistema jūrų 
administracijai leis tiksliai sekti laivų ir krovinių judėjimą. 

• Numatyti, kad krovinio siuntėjas privalo pateikti kapitonui išsamią informaciją 
apie krovinį, taip palengvindamas veiksmus užteršimo atveju dėl geresnio 
fizikinių cheminių plukdomų produktų savybių žinojimo. 

• Įvestos nuostatas, pagal kurias pakrantės valstybės galės imtis tinkamų priemonių, 
skirtų apriboti pavojų, kurį laivams gali sukelti ledo formavimasis tam tikrose 
Europos Sąjungos šiaurinės dalies jūrų zonose. Šis aspektas yra ypač svarbus 
atsižvelgiant į padidintą pavojų, susijusį su padidėjusiu Baltijos jūra pervežamu 
naftos kiekiu. 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Taryba nepritaria pagrindiniam Komisijos pasiūlymo aspektui, susijusiam su prieglobsčio 
vietomis; Komisija su tokia Tarybos nuomone negali sutikti. Nepritarusi principui, pagal kurį 
nelaimės ištiktiems laivams, priklausomai nuo padėties įvertinimo, reikia suteikti prieglobstį 
ir nepritarusi tam, kad valstybės narės privalo įsteigti nepriklausomą instituciją padėčiai 
įvertinti ir sprendimui priimti, Taryba smarkiai susiaurino Komisijos pasiūlymo taikymo sritį.  

Komisija mano, kad toks institucijos nepriklausomumas yra būtinas, norint, kad be vietinių 
politikų įtakos laiku būtų priimtas tinkamiausias sprendimas ir nelaimę patyręs laivas būtų 
apsaugotas ar būtų suvaldytas užteršimas, kai to negalima išvengti, taip sušvelninant tokio 
užteršimo poveikį, įskaitant ir poveikį kaimyninėms valstybėms. 

Komisija konstatuoja vienbalsiai Tarybos priimtą bendrąją poziciją, tačiau pažymi skirtingą 
savo nuostatą šiuo pagrindiniu prieglobsčio vietų klausimu. 

Kita vertus, Komisija pažymi, kad Taryba pritaria kitiems Komisijos pasiūlymo aspektams, 
visų pirma dėl ilgesnių kaip 15 metrų žvejybos laivų aprūpinimo automatine identifikacijos 
sistema (AIS), kad būtų išvengta susidūrimo pavojaus; Taryba pripažįsta būtinybę užtikrinti, 
kad Bendrijos keitimosi informacija apie laivus, jų judėjimą ir krovinius sistema veiktų ištisą 
parą. 

4. IŠSAMIOS KOMISIJOS PASTABOS 

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

17, 20 ir 22 pakeitimais Komisijos pasiūlymas tinkamai patikslinamas, visų pirma, įterpiama 
nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sistemos (NIST) apibrėžtis ir nuoroda į tarptautinį 
dokumentą (17 pakeitimas). 

4.2. Komisijos priimti, bet į bendrąją poziciją neįtraukti pakeitimai 

Komisijos nuomone, 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 ir 48 pakeitimai 
pasiūlymui būtų buvę naudingi.  
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Komisija visiškai pritaria 5, 31 ir 33 pakeitimams, kurie susiję su nepriklausomos 
kompetentingos institucijos, kuri turėtų atitinkamus įgaliojimus ir reikiamą kompetenciją, kad 
savo iniciatyva galėtų priimti sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo nelaimės ištiktiems 
laivams, įsteigimu. 

Tas pats pasakytina ir apie 8, 34, 39 ir 40 pakeitimus, susijusius su prieglobsčio suteikimo 
nelės ištiktiems laivams principu. 

Komisija taip pat pritarė 13, 14 ir 24 pakeitimams, susijusiems su Europos NIST duomenų 
centro įkūrimu. 

4.3. Komisijos atmesti ir į bendrąją poziciją neįtraukti pakeitimai 

2, 45 ir 46 pakeitimai, kuriais siekiama atitolinti AIS įdiegimą žvejybos laivuose, 
nesuderinami su Komisijos bendruoju pasiūlymo tikslu, nes AIS būtų svarbi priemonė 
gelbstint žmonių gyvybes. 

Komisija nepritaria 3 pakeitimui dėl specialios biudžeto eilutės sukūrimo, be dabartinės 
Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, norint įdiegti AIS esamuose laivuose. Ji 
primena, kad teikiant pagalbą tokiems kaip AIS saugos įrengimams instaliuoti Bendrijoje 
taikomas instrumentas yra Europos žuvininkystės fondas. 

6 pakeitimas dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, nepatenka į direktyvos taikymo sritį, nes 
pagal subsidiarumo principą eilinė pagalba laivams, kuriems reikia pagalbos, yra valstybių 
narių kompetencijos lygmenyje. Komisijos pasiūlymas susijęs su prieglobsčio vietomis 
nelaimės ištiktiems laivams. 

11 pakeitimas, kuriuo numatoma uždrausti į valstybių narių teritorinius vandenis įplaukti 
draudimo neturintiems laivams, prieštarauja tarptautinei teisei ir todėl Komisija jam 
nepritaria. 

21, 50, 51, 52, 53 ir 54 pakeitimai susiję su AIS įrangos instaliavimu tik laivuose, kurių ilgis 
didesnis nei 24 m (Komisijos pasiūlyme šis dydis yra 15 m); jais susiaurinama Komisijos 
pasiūlymo taikymo sritis, todėl Komisija jiems nepritaria. Susidūrimo pavojus gresia ir 
mažesniems (trumpesniems nei 24 m) laivams. 

5. IŠVADOS 

Komisija konstatuoja vienbalsiai Tarybos priimtą bendrąją poziciją, tačiau pažymi skirtingą 
savo nuostatą pagrindiniu prieglobsčio vietų klausimu (prieglobsčio suteikimo nelaimės 
ištiktiems laivams principas ir valstybių narių prievolė įsteigti nepriklausomą instituciją). 
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