
EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Istungidokument

C6-0483/2008
2005/0242(COD)

ET
18/12/2008

Ühisseisukoht

Nõukogu 9. detsembri 2008. aasta ÜHINE SEISUKOHT eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral

Dok. 14287/2/2008
                     15862/2008 Avaldused

KOM(2008)0846

ET ET





14287/08/2/08 REV 2 lso 1
DG C III A ET

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 9. detsember 2008 (11.12)
(OR. en)

Institutsioonidevaheline dokument:
2005/0242 (COD)

14287/2/08
REV 2

MAR 174
ENV 686
CODEC 1330

ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID
Teema: Nõukogu 9. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse 
kohta merinõuete korral



14287/2/08 REV 2 lso 2
DG C III A ET

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/…/EÜ,

...,

laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,1

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,2

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras3

                                               

1 ELT C 318, 23.12.2006, lk 195.
2 ELT C 229, 22.9.2006, lk 38.
3 Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta arvamus (ELT C 27 E, 31.1.2008, lk 166), 

nõukogu … ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa 
Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Ühenduse meretranspordipoliitika üks elemente seisneb kaubandusliku meresõidu

kvaliteedi parandamises, nõudes kõigilt ettevõtjatelt suuremat vastutust.

(2) Hoiatavat laadi meetmed võeti juba vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 

2005. aasta direktiiviga 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning 

karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest.1

(3) Liikmesriigid võtsid 9. oktoobril 2008 vastu avalduse, milles nad tunnistasid ühehäälselt 

merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 

rakendamise tähtsust kõigi liikmesriikide poolt.

(4) Kindlustuse omamise kohustus peaks võimaldama tagada kannatanute parema kaitse. See 

peaks aitama kaasa ka standarditele mittevastavate laevade kõrvaldamisele ja võimaldama

taastada reederitevahelist konkurentsi. Lisaks kutsutakse Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni resolutsioonis A.898(21) riike üles tungivalt soovitama 

laevaomanikele nõuetekohast kindlustamist.

                                               

1 ELT L 255, 30.9.2005, lk 11.
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(5) Käesoleva direktiivi sätete rikkumine tuleks lõpetada. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 

direktiiviga 2008/…/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (uuestisõnastatud versioon),1*

nähakse juba ette laevade kinnipidamine juhul, kui puuduvad tunnistused, mis peavad 

olema pardal. Siiski on asjakohane näha ette võimalus laev, mille pardal puudub 

kindlustustunnistus, välja saata. Väljasaatmise kord peaks võimaldama olukorda mõistliku 

aja jooksul parandada.

(6) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt asjakohaste meetmete kehtestamist ja 

rakendamist meretranspordipoliitika valdkonnas, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 

ning seetõttu on neid meetmete ulatuse ja mõju tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, 

võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad laevaomanike kohustuste teatavate aspektide suhtes, 

mis käsitlevad nende kindlustust merinõuete korral.

                                               

1 ELT
* Väljaannete talitus: palun lisada direktiivi number, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide.
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Artikkel 2

Kohaldamisala

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 300se või suurema kogumahutavusega laevade suhtes.

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade või muude riigile 

kuuluvate või riigi käitatavate laevade suhtes, mida praegu kasutatakse ainult riiklikel 

mittekaubanduslikel eesmärkidel.

3. Käesolev direktiiv ei piira asjaomases liikmesriigis kehtivate ja I lisas nimetatud 

õigusaktidega kehtestatud režiimide kohaldamist.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „laevaomanik” – merelaeva registreeritud omanik või mis tahes muu isik, nagu laevapereta 

prahtija, kes vastutab laeva käitamise eest;

b) „kindlustus” – kindlustus koos või ilma mahaarvamisteta, mis sisaldab näiteks sellist liiki 

vastutuskindlustust, mida praegu pakuvad International Group of P&I Clubs'i liikmed, ja 

muud tõhusad kindlustusvormid (sealhulgas tõendatud enesekindlustus) ning samasuguseid 

kindlustuskatte tingimusi pakkuv finantstagatis;
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c) „1996. aasta konventsioon” – Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all vastu 

võetud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni, mida on 

muudetud 1996. aasta protokolliga, konsolideeritud tekst.

Artikkel 4

Merinõuete kindlustamine

1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all sõitvate laevade laevaomanikel oleks kindlustus, mis 

katab kõnealuseid laevu.

2. Iga liikmesriik nõuab, et muu kui kõnealuse liikmesriigi lipu all sõitvate laevade 

laevaomanikel oleks kindlustus, kui sellised laevad saabuvad liikmesriigi jurisdiktsiooni all 

olevasse sadamasse. See ei takista liikmesriike nõudmast sama kohustuse järgimist, kui see 

on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, kui need laevad tegutsevad liikmesriikide 

territoriaalvetes.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kindlustus katab merinõuded, mille suhtes kohaldatakse 

vastutuse piiramist vastavalt 1996. aasta konventsioonile. Kindlustussumma suurus iga 

laeva kohta vahejuhtumi puhul on võrdne asjakohase maksimumsummaga piiratud 

vastutuse korral vastavalt 1996. aasta konventsioonile.
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Artikkel 5

Kontroll, nõuetele vastavus, sadamast väljasaatmine ja

 sadamasse sisenemise keelamine

1. Iga liikmesriik tagab, et tema jurisdiktsiooni all olevas sadamas viibiva laeva mis tahes 

kontrollimine vastavalt direktiivile 2008/…/EÜ* hõlmab artiklis 6 osutatud tunnistuse 

olemasolu kontrolli laeva pardal.

2. Kui artiklis 6 osutatud tunnistus laeva pardal puudub ja ilma et see piiraks direktiivi 

2008/…/EÜ* kohaldamist, millega sätestatakse laevade kinnipidamine ohutusega seotud 

küsimuste korral, võib pädev asutus teha laeva väljasaatmise korralduse, millest 

teavitatakse komisjoni, teisi liikmesriike ja asjaomast lipuriiki. Sellise väljasaatmise 

korralduse põhjal keelab iga liikmesriik kõnealusel laeval siseneda oma mis tahes 

sadamasse, kuni laevaomanik ei ole esitanud artiklis 6 osutatud tunnistust.

Artikkel 6

Kindlustustunnistus

1. Artiklis 4 nimetatud kindlustuse olemasolu tõendatakse ühe või mitme tunnistusega, mille 

on väljastanud kindlustusandja ja mis asub laeva pardal.

                                               

* Väljaannete talitus: palun lisada põhjenduses 5 toodud sadamariigi kontrolli direktiivi 
number.



14287/2/08 REV 2 lso 8
DG C III A ET

2. Kindlustusandja väljastatud tunnistus sisaldab järgmisi andmeid:

a) laeva nimi ja IMO number ning registreerimissadam;

b) laevaomaniku nimi ja peamine tegevuskoht;

c) kindlustuse liik ja kestus;

d) kindlustusandja nimi ja peamine tegevuskoht ning vajadusel see tegevuskoht, kus 

kindlustus tekkis.

3. Kui tunnistusel kasutatav keel ei ole inglise, prantsuse ega hispaania keel, sisaldab tekst ka 

tõlget ühte neist keeltest.

Artikkel 7

Karistused

Artikli 4 lõike 1 kohaldamisel kehtestavad liikmesriigid karistuste süsteemi käesoleva direktiivi 

kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise eest ja võtavad kõik vajalikud meetmed 

nimetatud karistuste kohaldamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad.
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Artikkel 8

Aruanded

Iga kolme aasta järel ja esimest korda enne 1. jaanuari 2015 esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

Artikkel 9

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 

enne 1. jaanuari 2012. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
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Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja



14287/2/08 REV 2 lso 11
LISA DG C III A ET

LISA

– Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1992. aasta 

rahvusvaheline konventsioon;

– 1996. aasta rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja 

kahjulike ainete mereveol (HNS konventsioon);

– 2001. aasta punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutuse rahvusvaheline konventsioon

(punkrikütuse konventsioon);

– vrakkide eemaldamise 2007. aasta rahvusvaheline Nairobi konventsioon (vrakkide

eemaldamise konventsioon);

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EÜ) nr …/2008 reisijate meritsi vedajate 

vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral*.

                                               

* Väljaannete talitus: palun lisada määruse number, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide.
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I. Sissejuhatus

Komisjon esitas 31. jaanuaril 2006 laevaomanike tsiviilvastutust ja finantstagatisi käsitleva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku,1 mis on üks kolmanda 

meresõiduohutuse paketi ettepanekutest.

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu 29. märtsil 2007 esimesel lugemisel2.

Nõukogu jõudis 9. oktoobril 2008 laevaomanike tsiviilvastutust ja finantstagatisi käsitleva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes poliitilisele kokkuleppele. Pärast 

õiguskeelelist läbivaatamist võttis nõukogu 9. detsembril 2008. aastal vastu ühise seisukoha 

asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras.

Töö käigus arvestas nõukogu Majandus- ja Sotsiaalkomitee3 ning Regioonide Komitee4

arvamust.

                                               
1 Dok 5907/06.
2 Dok 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata)?.
3 CESE 1177/2006, 13.9.2006 (ELT C 318, 23.12.2006, lk 195–201).
4 CdR 43/2006, 15.6.2006 (ELT C 229, 22.9.2006, lk 38).
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II. Ühise seisukoha analüüs

Üldsätted

Komisjoni poolt 2006. aasta alguses esitatud laevaomanike tsiviilvastutust ja finantstagatisi 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek on kolmanda 

meresõiduohutuse paketi osa. Komisjoni ettepaneku eesmärk on ühtlustada ühenduse tasandil 

laevaomanike tsiviilvastutuskord ja sellega seotud ülemmäärad ning kehtestada kohustusliku 

kindlustuse süsteem ja finantstagatised meremeestele laeva mahajätu korral.

Kuigi nõukogu nõustub komisjoni ettepaneku eesmärgiga, milleks on laeva käitamisel 

tekkinud kahjude tõttu kannatanute huvide parem kaitse, leiab ta, et mõned ettepaneku sätted, 

millega kehtestatakse sama valdkonna rahvusvaheliste kohustustega sarnased ühenduse 

erieeskirjad, tekitaks vastuolulise olukorra ja takistaks eelnimetatud eesmärgi saavutamist. 

Eelkõige on see seotud sätetega, mis käsitlevad vastutuskorda ja meremehi puudutavaid 

meetmeid. Kavandatud sätted, mis muudavad IMO konventsiooni ratifitseerimise 

kohustuslikuks, ei ole liikmesriikidele vastuvõetavad, eelkõige nende põhiseadusest 

tulenevalt. Lisaks peab nõukogu mõnda sätet, eelkõige tunnistuste andmist ja kontrolli 

käsitlevaid sätteid sobimatuks, kuna need võivad tuua kaasa tarbetu halduskoormuse.

Nõukogu ühine seisukoht taotleb selliste selget lisaväärtust andvate sätete kehtestamist, mida 

ei ole veel rahvusvahelisel ega ühenduse tasandil. Selles keskendutakse seetõttu 

laevaomanike suhtes kindlustuskohustuse kehtestamisele selliste piirmäärade tasemel, mis on 

kehtestatud konventsioonis merinõuete korral vastutuse piiramise kohta, nagu seda on 

muudetud 1996. aasta protokolliga („LLMC 96”). Selles määratakse kindlaks meetmed 

nimetatud kohustuse rakendamiseks, milleks on kontrollimine, kas laeva pardal on tunnistus, 

mis peab seal olema, ning sätestab karistused nõuete täitmata jätmise puhul.
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Nõukogu ühise seisukohaga muudetakse seega suurel määral komisjoni algset ettepanekut, 

sõnastades selle ümber ja jättes mõned osad tekstist välja. See tähendab, et nõukogu ei kiitnud 

heaks Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastuvõetud arvamuse neid 

muudatusettepanekuid, mis olid seotud kõnealuste väljajäetud osadega.

Paralleelselt ühise seisukohaga kinnitatakse Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 

avalduses1 nende kohustust teha kõik võimalik, et tagada meresõiduohutuse rahvusvaheliste 

konventsioonide, lipuriigi kohustustega seotud IMO eeskirjade ja IMO auditi kiire ja tõhus 

rakendamine

Peamised poliitilised küsimused

i) Merinõuete kohustuslik kindlustamine

Nõukogu on nõus komisjoni ettepanekuga kehtestada kindlustuskohustus liikmesriigi lipu all 

sõitvate laevade omanikele ja teise riigi lipu all sõitvate laevade omanikele. Sellega seoses 

täpsustatakse nõukogu ühises seisukohas, et seda kohaldatakse siis, kui laev siseneb 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvasse sadamasse või, liikmesriigi vastava otsuse korral, 

siis, kui see laev tegutseb tema territoriaalvetes.

Kindlustuskaitse ülemaailmse ühtse määra suhtes viitab nõukogu oma ühises seisukohas 

LLMC 1996s kehtestatud piirmäära summale iga laeva kohta vahejuhtumi puhul. Ühises 

seisukohas kasutatud mõiste „kindlustus” põhineb peamiselt määratlusel, mis on sätestatud 

IMO resolutsioonis A.898(21) („Suunised laevaomaniku kohustuste kohta seoses 

merinõuetega”).

                                               
1 Dok 15859/08 ADD 1.
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ii) Kontroll, nõuetele vastavus ja karistused

Selleks et kontrollida laevaomanike kindlustuskohustuse nõuetele vastavust, sätestatakse 

ühises seisukohas kontroll sadamariigi poolt vastavalt sadamariigi kontrolli direktiivile. 

Kontrollimiseks peab laeva pardal olema üks või mitu tunnistust, mille on väljastanud 

kindlustusandja. Ühises seisukohas sätestatud tunnistuse üksikasjad põhinevad suurel määral 

komisjoni algsel ettepanekul.

Nõukogu leiab, et tähtis on ette näha konkreetsete karistuste võimalus, kui 

kindlustustunnistust ei ole laeva pardal. Piiramata asjaomase laeva kinnipidamist vastavalt 

sadamariigi kontrolli eeskirjadele, võib laeva sadamast välja saata ja kehtestada laevale 

sissesõidukeelu kõikidesse liikmesriikide sadamatesse niikaua, kuni olukord on parandatud. 

Ühises seisukohas on ka üldsätted direktiivi sätete rikkumise eest kehtestatavate karistuste 

kohta, mis on seotud lipuriigina tegutsevate liikmesriikide kohustustega.

iii) Seos vastutust ja kahjude hüvitamist reguleerivate muude õigusaktidega kehtestatud 

korraga

Kooskõlas komisjoni ettepanekuga sätestab nõukogu oma ühises seisukohas, et direktiiv ei 

mõjuta korda, mis on kehtestatud muude rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt, nimelt 

CLC-konventsiooni, HNS-konventsiooni, punkrikütuse konventsiooni, laevavraki 

eemaldamist käsitleva konventsiooni, ning ka Ateena konventsiooni ühenduse õigusesse 

ülevõtmise määruse kohaselt.
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III. Kokkuvõte

Nõukogu usub, et tema ühine seisukoht on vahend, mis aitab kaasa laeva käitamisel tekkinud 

kahjude tegelikule hüvitamisele kannatanutele ja standarditele mittevastavate laevade 

kõrvaldamisele.

Nõukogu märgib kõnealuse ettepanekuga seotud kohtumisi Euroopa Parlamendiga, mis on 

juba toimunud kolmanda meresõiduohutuse paketi muude ettepanekute üle peetavate 

läbirääkimiste raames. Nõukogu loodab jõuda teksti suhtes kiiresti kokkuleppele, mis lubaks 

direktiivi võimalikult kiiresti vastu võtta.

____________________
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mis käsitleb direktiivi (laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta) 
vastuvõtmist 

(EMPs kohaldatav tekst) 

1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument KOM(2005) 593 (lõplik) – 2005/0242 COD): 

30.1.2006 

Regioonide Komitee arvamuse kuupäev: 15.6.2006 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 13.9.2006 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 29.3.2007 

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev: 24.10.2007 

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 9.12.2008 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Kolmanda meresõiduohutuse paketi raames tehtud ettepaneku eesmärk on tagada teatav arv 
kõikide liikmesriikide jaoks ühtseid eeskirju laevaomanike tsiviilvastutuse ja kindlustuse 
valdkonnas ning määratleda eeskirjad, mis võimaldavad suurendada ettevõtjate vastutust ja 
tagada kahjude hüvitamist. 

Ettepanek sisaldab järgmisi üksikasju: 

– kõik liikmesriigid peavad ratifitseerima laevaomanike vastutuse piiramist käsitleva 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (OMI) konventsiooni 1996. aasta versioonis 
(Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims, edaspidi „LLMC 1996”). 
Konventsiooniga LLMC 1996 on ette nähtud eelkõige kaks aspekti:  

– vastutuse piiramise põhimõtte kontekstis on konventsiooniga kehtestatud 
märkimisväärselt kõrge määr, millest suuremate kahjude korral kaotavad 
laevaomanikud oma õiguse vastutust piirata (tahtlik üleastumine);  

– konventsiooniga on kehtestatud piisavalt kõrged vastutuse määrad, nii et enamikul 
juhtudel on võimalik kahjukannatajatele kahjud sobival viisil hüvitada (määrad 
vastavad kolmekordselt määradele, mis on kehtestatud varasemas, praegu 
kohaldatavas konventsioonis LLMC 1976); 
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– kõnealuse konventsiooni ülevõtmine ühenduse õigusesse haakub konventsiooni sobiva 
kohandamisega – soovitakse alandada määrasid, millest allpool kaotavad muude kui 
konventsiooni osalisriikide lipu all sõitvad laevaomanikud oma õiguse vastutust piirata 
(tõsine hooletus), 

– laevaomanike kohustusliku tsiviilvastutuse kindlustamise süsteemi kehtestamine,  

– konventsiooniga LLMC 1996 kehtestatud ülemmäärade kahekordne katmine, 

– kindlustuse olemasolu kontrollimine liikmesriikide poolt ning Euroopas 
vastastikku tunnustatud tunnistuse väljaandmine, 

– laeva kapten peab teatama kõnealuse tunnistuse olemasolust pardal niipea, kui 
laev on sisenenud liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele merealadele 
(teatamiskohustus võimaldab hõlmata ka läbisõitvaid laevu), 

– kahjukannatanu vahetu hagi kindlustaja suhtes;  

– ettepanekuga muudetakse muu hulgas kohustuslikuks OMI resolutsioon ja Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni resolutsioon finantstagatiste kohta laeva mahajätu korral. 

Kogu süsteemi eesmärk on anda muu hulgas kauaoodatud vastus jätkuvatele probleemidele, 
mille tõttu ei saa rakendada mitmeid pooleliolevaid OMI konventsioone, mille eesmärk on 
eelkõige muuta kohustuslikuks laevade põhjustatud teatavat liiki kahjude kindlustamine. 

3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

Nõukogu on märkimisväärselt kärpinud komisjoni esialgseid eesmärke, mida toetas ka 
Euroopa Parlament oma esimesel lugemisel antud arvamuses. Ühisesse seisukohta on üle 
võetud üksnes osa algsest ettepanekust.  

– Muudetud on järgmist: 

– pealkiri „direktiiv laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta” on 
jäetud välja ning asendatud uue pealkirjaga „direktiiv laevaomanike 
tsiviilvastutuse ja kindlustuse kohta merinõuete puhul”; 

– välja on jäetud kohustus ratifitseerida konventsioon LLMC 1996, liikmesriigid 
võtavad omalt poolt paralleelselt tehtavas avalduses kohustuse ratifitseerida 
kõnealune konventsioon (koos teiste vastavate konventsioonidega) hiljemalt 1. 
jaanuariks 2012; välja on jäetud ka kõnealuse konventsiooni muutmine ühenduse 
õiguse osaks; 

– välja on jäetud säte seoses laeva mahajätuga meremeeste poolt; 

– välja on jäetud Euroopa kontroll kindlustuskaetuse olemasolu üle; 

– välja on jäetud kohustus teatada kindlustunnistuse olemasolust sisenemisel 
liikmesriikide jurisdiktsioon all olevastele merealadele; 

– välja on jäetud vahetu hagi esitamine kindlustaja suhtes. 
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– Alles on jäetud järgmine: 

– kõikidel liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel (kogu maailmas) ning kõikidel 
laevadel, mis sisenevad mõne liikmesriigi jurisdiktsiooni all olevastele 
merealadele, peab olema kindlustuskate; 

– kõnealune kindlustuskate vastab konventsiooni LLMC 1996 piirmääradele; 

– kindlustuse olemasolu tõendatakse erasektori välja antud kindlustustunnistuse 
abil; 

– kindlustustunnistuse olemasolu pardal võib kontrollida sadamariigipoolset 
kontrolli käsitlevas direktiiviga ettenähtud kontrollkäigu raames; 

– tunnistuse puudumisel võib laeva arestida või kõrvaldada, ilma et see mõjutaks 
iga liikmesriigi kehtestatavaid võimalikke rahatrahve; 

– direktiivi rakendamise kuupäev on viidud üle 1. jaanuarile 2012; kõik 
liikmesriigid kohustuvad (eespool osutatud avaldus) selleks ajaks konventsiooni 
LLMC 1996 ratifitseerima. 

Vaatamata nõukogu tehtud väljajätetele on ühise seisukoha olulised üksikasjad alles. Praegu 
ei ole laevadele kohustuslikku kindlustust; kodanike ja ettevõtjate jaoks oleks oluline märk, 
kui direktiiviga kehtestataks kõikidele laevadele, olenemata lipuriigist, kohustus omada 
kindlustust, mis vastaks konventsiooni LLMC 1996 piirmäärade tasemele ja oleks seega 
varasema konventsiooniga ettenähtud tasemest kolm korda kõrgem. Oluline on teada, et 
üksnes väike osa (20 %) maailma laevade tonnaažist sõidab selliste riikide lipu all, kes on 
võtnud kohustuse kõnealust piirmäära järgida. Lisaks sellele ei ole kõik laevad tingimata 
kindlustatud. 

4. KOKKUVÕTE 

Komisjon võtab arvesse, et nõukogu, olles aprillis 2008 toimunud istungil olnud 
põhimõtteliselt ettepaneku vastu, suutis lõpuks ühehäälselt vastu võtta ühise otsuse 
lisandväärtust andva teksti kohta. 
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