
EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Plenarinio posėdžio dokumentas

C6-0483/2008
2005/0242(COD)

LT
18/12/2008

Bendroji pozicija

2008 m. gruodžio 9 d. Tarybos priimta BENDROJI POZICIJA, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus 
draudimo

Dok. 14287/2/2008
15862/2008  Pareiškimai
COM(2008)0846

LT                                                     LT





14287/2/08 REV 2
DG C III A LT

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

Briuselis, 2008 m. gruodžio 9 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2005/0242 (COD)

14287/2/08
REV 2

MAR 174
ENV 686
CODEC 1330

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI
Dalykas: 2008 m. gruodžio 9 d. Tarybos priimta BENDROJI POZICIJA, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų 
atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo



14287/2/08 REV 2 1
DG C III A LT

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/.../EB

… m. … … d.

dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo

(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 nuomonę1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3,

                                               

1 OL C 318, 2006 12 23, p. 195.
2 OL C 229, 2006 9 22, p. 38.
3 2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 27 E, 2008 1 31, p. 166),

... m. ... ... d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir

... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Vienas iš Bendrijos jūrų transporto politikos aspektų yra gerinti prekybinės laivybos 

kokybę užtikrinant, kad visi ūkio subjektai prisiimtų didesnę atsakomybę.

(2) Atgrasomosios priemonės jau buvo patvirtintos 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvoje 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo1.

(3) 2008 m. spalio 9 d. valstybės narės priėmė pareiškimą, kuriuo vieningai pripažino, kaip 

svarbu, kad visos valstybės narės taikytų 1976 m. Konvencijos dėl atsakomybės pagal 

jūrinius reikalavimus ribojimo 1996 m. protokolą.

(4) Prievolė turėti draudimą turėtų užtikrinti geresnę nukentėjusiųjų apsaugą. Ji taip pat turėtų 

padėti uždrausti standartų neatitinkančių laivų naudojimą ir sudaryti galimybę atkurti ūkio 

subjektų konkurenciją. Be to, Tarptautinė jūrų organizacija Rezoliucijoje A.898 (21) 

pakvietė valstybes paraginti laivų savininkus tinkamai apsidrausti.

                                               

1 OL L 255, 2005 9 30, p. 11.
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(5) Reikėtų imtis priemonių, kad būtų pradėta laikytis šios direktyvos nuostatų. 

... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/.../EB dėl uosto valstybės 

kontrolės (nauja redakcija)1* jau numatytas laivų sulaikymas, jei nepateikiami liudijimai, 

kurie turi būti laikomi laive. Tačiau yra tikslinga numatyti galimybę išsiųsti laivą, kuriame 

nėra draudimo liudijimo. Išsiuntimo sąlygose turėtų būti numatyta galimybė per pagrįstą 

laikotarpį ištaisyti padėtį.

(6) Kadangi šios direktyvos tikslų, t.y. nustatyti ir įgyvendinti tinkamas priemones jūrų 

transporto politikos srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jos masto 

ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 

5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal 

tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina 

nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Ši direktyva nustato taisykles, taikomas tam tikriems laivų savininkų prievolių, susijusių su jų 

atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimu, aspektams.

                                               

1 OL L
* OL: prašome įrašyti Direktyvos numerį, priėmimo datą ir nuorodą apie paskelbimą.
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2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Ši direktyva taikoma 300 ar didesnio bendro tonažo laivams.

2. Ši direktyva netaikoma karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ar kitiems 

valstybei nuosavybės teise priklausantiems ar valstybės naudojamiems laivams 

nekomercinėms viešosioms paslaugoms teikti.

3. Šia direktyva nepažeidžiama tvarka, nustatyta teisės aktais, galiojančiais atitinkamose 

valstybėse narėse ir išvardytais Priede.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje naudojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

a) „laivo savininkas“ – jūrų laivo registruotas savininkas arba kitas asmuo, pavyzdžiui, laivo 

be įgulos frachtuotojas, kuris yra atsakingas už laivo veiklą;

b) „draudimas“ – draudimas su išskaičiuotina suma ar be jos, apimantis, pavyzdžiui, tokios 

rūšies draudimą nuo nuostolių, kuris teikiamas Tarptautinės laivų valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimo klubų konfederacijos (angl. k. International Group of P&I Clubs) 

nariams, ir kitas veiksmingas draudimo rūšis (įskaitant patvirtintą savidraudą) bei finansinę 

garantiją, užtikrinančią panašias draudimo sąlygas;
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c) „1996 m. Konvencija“ – Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos 1976 m. 

Konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo su pakeitimais, 

padarytais 1996 m. protokolu, konsoliduotas tekstas.

4 straipsnis

Atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojančių laivų savininkai turėtų 

draudimą, galiojantį tokiems laivams.

2. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su kitos valstybės vėliava plaukiojančių laivų 

savininkai turėtų draudimą, kai tokie laivai įplaukia į tos valstybės narės jurisdikcijai 

priklausantį uostą. Tai nedaro kliūčių valstybėms narėms, laikantis tarptautinės teisės,

reikalauti tos prievolės laikymosi, kai tokie laivai plaukioja jų teritoriniuose vandenyse.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas draudimas galioja jūriniams reikalavimams, kuriems pagal 1996 m. 

Konvenciją taikomas ribojimas. Kiekvieno laivo draudimo suma vienam įvykiui yra lygi 

1996 m. Konvencijoje nustatytai atitinkamai didžiausiai sumai, kuria ribojama 

atsakomybė.
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5 straipsnis

Patikrinimai, reikalavimų laikymasis,

išsiuntimas iš uostų ir draudimas įplaukti į uostus

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad atliekant bet kokį laivo patikrinimą jos jurisdikcijai 

priklausančiame uoste pagal Direktyvą 2008/.../EB* būtų tikrinama, ar laive yra 

6 straipsnyje nurodytas pažymėjimas.

2. Jei 6 straipsnyje nurodyto pažymėjimo laive nėra, nepažeisdama Direktyvos 2008/.../EB*, 

kurioje numatytas laivų sulaikymas saugos sumetimais, kompetentinga institucija gali 

duoti nurodymą išsiųsti laivą, apie kurį yra pranešama Komisijai, kitoms valstybėms 

narėms ir atitinkamai vėliavos valstybei. Davus tokį nurodymą išsiųsti laivą, visos 

valstybės narės uždraudžia tokiam laivui įplaukti į bet kurį savo uostą iki tol, kol laivo 

savininkas pateikia 6 straipsnyje nurodytą pažymėjimą.

6 straipsnis

Draudimo pažymėjimai

1. 4 straipsnyje nurodyto draudimo buvimas patvirtinamas vienu ar keliais pažymėjimais, 

išduotais jį suteikusio subjekto ir esančiais laive.

                                               

* OL: prašome įrašyti 5 konstatuojamojoje dalyje minimos Direktyvos dėl uosto valstybės 
kontrolės numerį.
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2. Draudimą suteikusio subjekto išduotuose pažymėjimuose nurodoma tokia informacija:

a) laivo pavadinimas, jo TJO numeris ir registravimo uostas;

b) laivo savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta;

c) draudimo rūšis ir galiojimo laikas;

d) draudimą suteikusio subjekto pavadinimas ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta bei 

atitinkamais atvejais veiklos vykdymo vieta, kurioje buvo įgytas draudimas.

3. Jei pažymėjimuose vartojama ne anglų, prancūzų ar ispanų kalba, pateikiamas vertimas į 

vieną iš šių kalbų.

7 straipsnis

Sankcijos

Siekdamos taikyti 4 straipsnio 1 dalį, valstybės narės nustato sankcijų už nacionalinių nuostatų, 

priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimą sistemą ir imasi visų reikiamų priemonių tokių sankcijų 

taikymui užtikrinti. Numatytos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
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8 straipsnis

Ataskaitos

Kas trejus metus, o pirmą kartą - iki 2015 m. sausio 1d., Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

9 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 

įgyvendinti iki 2012 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos praneša apie tai Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose 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 nacionalinės 

teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.
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10 straipsnis

Įsigaliojimas

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

11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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PRIEDAS

– 1992 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą.

– 1996 m. Tarptautinė konvencija dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su 

pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (PKM konvencija).

– 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos 

naftos padarytą žalą (Laivų bunkerių konvencija).

– 2007 m. Nairobio tarptautinė konvencija dėl laivų nuolaužų pašalinimo (Laivų nuolaužų 

pašalinimo konvencija).

– ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. .../2008 dėl keleivių 

vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju*.

                                               

* OL: prašome įrašyti Reglamento numerį, priėmimo datą ir nuorodą apie paskelbimą.
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I. Įvadas

2006 m. sausio 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų 1, kuris yra vienas 

iš pasiūlymų, sudarančių trečiąjį saugios laivybos teisės aktų paketą.

Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė nuomonę 2 2007 m. kovo 29 d.

2008 m. spalio 9 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl Direktyvos dėl laivų savininkų 

atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo.  Teisininkams lingvistams patvirtinus 

galutinę redakciją, 2008 m. gruodžio 9 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal Sutarties 

251 straipsnį.

Savo darbe Taryba atsižvelgė į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 3

ir į Regionų komiteto nuomonę 4.

                                               
1 Dok. 5907/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).
3 Dok. CESE 1177/2006, 2006 9 13 (OL C 318, 2006 12 23, p. 195–201).
4 Dok. CdR 43/2006, 2006 6 15 (OL C 229, 2006 9 22, p. 38).
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II. Bendrosios pozicijos analizė

Bendrosios nuostatos

2006 m. pradžioje Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų yra trečiojo 

saugios laivybos teisės aktų paketo dalis. Komisijos pasiūlymu siekiama Bendrijos lygiu 

suderinti laivų savininkų civilinės atsakomybės tvarką bei susijusias ribas ir nustatyti 

jūrininkų privalomojo draudimo sistemą bei finansines garantijas tuo atveju, kai jūrininkai 

paliekami likimo valiai.

Nors Taryba sutinka su Komisijos pasiūlymo tikslu – numatyti dėl laivų eksploatavimo 

nukentėjusių asmenų interesus geriau atitinkantį draudimą, ji mano, kad dėl keleto pasiūlymo 

nuostatų, kuriomis sukuriamos tarptautinius įsipareigojimus atitinkančios tos pačios srities 

specialios Bendrijos taisyklės, susidarytų prieštaringa padėtis ir būtų trukdoma siekti pirmiau 

nurodyto tikslo. Visų pirma tai taikoma nuostatoms dėl atsakomybės tvarkos ir su jūrininkais 

susijusiomis priemonėmis. Nuostatos dėl privalomo Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) 

konvencijos ratifikavimo valstybėms narėms nėra priimtinos, visų pirma dėl konstitucinių 

priežasčių. Be to, Taryba laiko nepriimtinomis kai kurias nuostatas, visų pirma dėl 

pažymėjimų išdavimo ir tikrinimo, nes dėl jų atsirastų nereikalinga administracinė našta. 

Tarybos bendrąja pozicija siekiama nustatyti akivaizdžią pridėtinę vertė turinčias nuostatas, 

kurios šiuo metu nėra nustatytos nei tarptautiniu, nei Bendrijos lygiu. Todėl joje daugiausia 

dėmesio skiriama laivų savininkų draudimo prievolei nustatyti pagal ribas, nustatytas 

Konvencijoje dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, su pakeitimais, 

padarytais 1996 m. protokolu. Bendrojoje pozicijoje nurodomos šios prievolės įgyvendinimo 

priemonės tikrinant pažymėjimą, kuris tam tikslui turi būti laikomas laivuose, ir numatomos 

sankcijos, jei nesilaikoma šio reikalavimo.
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Tokiu būdu Tarybos bendrąja pozicija iš esmės keičiamas pirminis Komisijos pasiūlymas 

išdėstant jį nauja redakcija ir išbraukiant keletą teksto dalių. Tai reiškia, kad Taryba nepritarė 

visiems per pirmąjį svarstymą Europos Parlamento priimtoje nuomonėje išdėstytiems 

pakeitimams, kurie susiję su išbrauktomis teksto dalimis.

Be bendrosios pozicijos, buvo priimtas Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių 

pareiškimas 1, kuriame patvirtinamas jų įsipareigojimas dėti visas pastangas siekiant 

užtikrinti, kad būtų skubiai ir veiksmingai taikomos tarptautinės saugios laivybos 

konvencijos, TJO taisyklės dėl vėliavos valstybės prievolių ir TJO audito.

Pagrindiniai politiniai klausimai

i) Privalomasis atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Taryba vadovaujasi Komisijos pasiūlymu nustatyti draudimo prievolę su valstybės narės 

vėliava ir su kitos valstybės vėliava plaukiojančių laivų savininkams. Pastarųjų atveju 

Tarybos bendrojoje pozicijoje nurodoma, kad šis reikalavimas taikomas nedelsiant, kai laivas 

įplaukia į valstybės narės jurisdikcijai priklausantį uostą arba kai laivas eksploatuojamas 

valstybės narės teritoriniuose vandenyse, jei taip nusprendžia valstybė narė.

Siekdama suderinti bendrą draudimo apsaugos dydį Taryba bendrojoje pozicijoje nurodo 

Konvencijoje dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, su pakeitimais, 

padarytais 1996 m. protokolu, nustatytas ribas. Bendrojoje pozicijoje vartojamas „draudimo“ 

terminas iš esmės grindžiamas TJO rezoliucijoje A.898 (21) („Gairės dėl su jūriniais 

reikalavimais susijusių laivų savininkų prievolių“) nustatyta sąvokos apibrėžtimi.

                                               
1 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kontrolė, reikalavimų laikymasis ir sankcijos

Siekiant kontroliuoti, ar laivų savininkai laikosi draudimo prievolės, bendrojoje pozicijoje 

numatomas tikrinimas, kurį pagal Direktyvą dėl uosto valstybės kontrolės atlieka uosto 

valstybė. Šiuo tikslu laivuose turi būti vienas ar keli draudimą suteikusio subjekto išduoti 

pažymėjimai. Bendrojoje pozicijoje pateikto pažymėjimo charakteristikos iš esmės 

grindžiamos pirminiu Komisijos pasiūlymu.

Tarybos nuomone, svarbu numatyti galimybę taikyti specialias sankcijas tuo atveju, jei laive 

nėra draudimo pažymėjimo. Nepažeidžiant atitinkamo laivo sulaikymo sąlygų pagal uosto 

valstybės kontrolės taisykles, laivas gali būti išsiųstas iš uosto ir jam bus neleidžiama įplaukti 

į visus valstybių narių uostus, kol padėtis nebus ištaisyta. Bendrojoje pozicijoje taip pat 

įtraukta bendra nuostata dėl nustatytinų sankcijų už direktyvos reikalavimų nesilaikymą, 

susijusi su valstybių narių, kaip vėliavos valstybių, prievole. 

iii) Ryšys su kituose dokumentuose dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo nustatyta tvarka

Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą Taryba bendrojoje pozicijoje nustato, kad direktyva 

neturi poveikio tvarkai, kuri nustatyta pagal kitas tarptautines konvencijas, būtent,  

Tarptautinę konvenciją dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą (CLC 

konvenciją), Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su 

pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvenciją), Tarptautinę konvenciją 

dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą (Laivų bunkerių 

konvenciją), Laivų nuolaužų pašalinimo konvenciją ir reglamentą, kuriuo į Bendrijos teisę 

perkeliamos Atėnų konvencijos nuostatos. 
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III. Išvada

Taryba mano, kad jos bendroji pozicija yra priemonė, kuria prisidedama siekiant 

veiksmingiau atlyginti žalą dėl laivų eksploatavimo nukentėjusiems asmenims ir uždrausti 

standartų neatitinkančių laivų naudojimą. 

Taryba atkreipia dėmesį į jau įvykusius susitikimus dėl šio pasiūlymo derybų su Europos 

Parlamentu dėl kitų trečiojo saugios laivybos teisės aktų paketo pasiūlymų metu. Ji tikisi, kad 

bus greitai susitarta dėl teksto, taip sudarant galimybę kuo skubiau priimti direktyvą.

____________________
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2005/0242 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti direktyvą dėl laivų savininkų civilinės 
atsakomybės ir finansinių garantijų 

(Tekstas svarbus EEE) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas EP ir Tarybai pateiktas 
(dokumentas COM(2005) 593 galutinis – 2005/0242 COD) 

2006 m. sausio 30 d. 

Regionų komiteto nuomonė pateikta 2006 m. birželio 15 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta 

2006 m. rugsėjo 13 d. 

Europos Parlamento nuomonė pateikta (po pirmojo svarstymo) 2007 m. kovo 29 d. 

Iš dalies pakeistas pasiūlymas perduotas 2007 m. spalio 24 d. 

Bendroji pozicija priimta 2008.12.9. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO DALYKAS 

Pasiūlymu, kuris yra dalis trečiojo jūrų sektoriaus saugos teisės aktų paketo, siekiama 
nustatyti minimalias visoms valstybėms narėms bendras taisykles dėl laivų savininkų civilinės 
atsakomybės ir draudimo bei apibrėžti svarbiausias taisykles, kuriomis ūkinės veiklos 
vykdytojams būtų nustatyta didesnė atsakomybė ir užtikrinta, kad nuostoliai būtų atlyginti. 

Pasiūlymu numatoma: 

– kad visos valstybės narės ratifikuotų Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvenciją dėl 
atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, 1996 m. redakciją (angl. Convention on 
the Limitation of Liability for Maritime Claims, toliau – 1996 m. LLMC). LLMC 1996 
numatyti du pagrindiniai dalykai:  

– šioje konvencijoje įtvirtinamas atsakomybės ribojimo principas, nes nustatoma 
itin aukšta riba, nuo kurios laivų savininkai praranda teisę riboti savo atsakomybę 
(„neatleistinas nusižengimas“).  

– siekiant, kad dauguma atvejų nukentėjusiesiems būtų tinkamai atlyginta, nustatyti 
pakankamai griežti atsakomybės apribojimai (šie apribojimai tris kartus griežtesni 
nei nustatyti atitinkamoje 1976 m. LLMC konvencijoje). 
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– įtraukti šią konvenciją į Bendrijos teisę, priimant pakeitimus, suderinamus su konvencija, 
kuriais laivų, plaukiojančių ne su susitariančiosios valstybės vėliava, savininkai nebeturėtų 
teisės apriboti savo atsakomybę („sunkus nusižengimas“). 

– įdiegti privalomojo laivų savininkų civilinės atsakomybės draudimo sistemą.  

– nustatyti dvigubai didesnį nei 1996 m. LLMC nurodytą draudimo dydį. 

– kad valstybės narės patikrintų, ar draudimas tikras ir tai patvirtindamos išduotų 
visoje Europoje abipusiai pripažįstamus liudijimus. 

– kad laivui įplaukus į valstybės narės jurisdikcijai priklausančią jūros zoną, laivo 
kapitonas praneštų turįs minėtus liudijimus (pareiga pranešti taikytina tranzitu 
plaukiantiems laivams). 

– tiesioginis nukentėjusiojo ieškinys draudikui.  

– be to, pasiūlymu numatoma TJO ir Tarptautinės darbo organizacijos rezoliuciją dėl 
finansinių garantijų suteikimo likimo valiai paliktų jūrininkų atveju pripažinti privaloma. 

Taip pat šia sistema siekiama kuo greičiau išspręsti nuolatines dar neišspręstas kai kurių TJO 
konvencijų, ypač tų, kuriomis siekiama įvesti privalomą draudimą nuo tam tikros laivų 
sukeliamos žalos, įgyvendinimo problemas. 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Pradinius Komisijos užmojus Taryba, per pirmąjį svarstymą Europos Parlamente sulaukusi 
palaikymo, gerokai sumažino. Bendrojoje pozicijoje liko tik dalis pradinio pasiūlymo.  

– Pakeitimai: 

– pavadinimas „direktyva dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų“ panaikintas ir pakeistas nauju pavadinimu „direktyva dėl laivų 
savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo“; 

– panaikintas įsipareigojimas ratifikuoti 1996 m. LLMC, kadangi valstybės narės 
deklaracijoje įsipareigojo ją ratifikuoti iki 2012 m. sausio 1 d. (kartu su kitomis 
atitinkamomis konvencijomis); taip pat panaikintas pasiūlymas šią konvenciją 
įtraukti į Bendrijos teisę; 

– išbrauktas mechanizmas dėl likimo valiai paliktų jūrininkų; 

– panaikinta tikrinimo, ar laivų savininkai apsidraudę civilinės atsakomybės 
draudimu, Europos sistema; 

– panaikintas įpareigojimas įplaukus į valstybės narės jurisdikcijai priklausančią 
jūros zoną pranešti apie turimą draudimo liudijimą; 

– panaikinta galimybė pateikti tiesioginį ieškinį prieš draudiką. 

– Nepakeista: 
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– prievolė visiems su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams (visame 
pasaulyje) ir visiems į valstybės narės jurisdikcijai priklausančią jūros zoną 
įplaukiantiems laivams turėti draudimą; 

– šio draudimo apsaugos dydis atitinka 1996 m. LLMC nustatytą draudimo dydį. 

– draudimo įrodymu bus laikomas draudimo bendrovių išduodamas draudimo 
liudijimas; 

– draudimo liudijimo turėjimas laive galės būti patikrintas surengus patikrinimą 
pagal direktyvą dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės; 

– liudijimo neturintis laivas galės būti sulaikytas arba net išsiųstas, nepažeidžiant 
galimybės taikyti kiekvienos valstybės narės atskirai nustatomas finansines 
sankcijas. 

– direktyvos įgyvendinimo data atidėta iki 2012 m. sausio 1 d., iki kurios visos 
valstybės narės, pasirašydamos minėtą valstybių narių deklaraciją, įsipareigoja 
ratifikuoti 1996 m. LLMC. 

Nepaisant tam tikrų Tarybos pakeitimų, bendrojoje pozicijoje išlaikyti pagrindiniai aspektai. 
Dabar laivų draudimas nėra privalomas. Direktyvoje bus reikalaujama, kad visi laivai, 
nepriklausomai nuo to, su kokios valstybės vėliava jie plaukioja, būtų draudžiami 1996 m. 
LLMC nustatytu draudimo dydžiu, kuris tris kartus viršija ankstesnėje konvencijoje nustatytą 
dydį. Tai būtų ryžtingi veiksmai, skirti gyventojams ir ūkinės veiklos vykdytojams. 
Pažymėtina, kad laivų, kuriems taikomi šie apribojimai, tonažo dalis pasaulio laivyne sudaro 
tik apie 20 %. Be to, ne visi laivai yra apdrausti. 

4. IŠVADOS 

Komisija atsižvelgia į tai, kad Taryba 2008 m. balandžio sesijos metu iš esmės nepritarė šiam 
pasiūlymui, ir galiausiai vienbalsiai priėmė bendrąją poziciją dėl pridėtinę vertę turinčio 
dokumento. 


	CONS_CONS(2008)14287(REV2)_LT.pdf
	CONS_CONS(2008)14287(REV2)_LT.doc

	CONS_CONS(2008)14287(ADD1)REV2_LT.pdf
	CONS_CONS(2008)14287(ADD1)REV2_LT.doc

	CONS_CONS(2008)15862(ADD1)REV1_LT.pdf
	CONS_CONS(2008)15862(ADD1)REV1_LT.doc

	COM_COM(2008)0846_LT.pdf
	1. PAGRINDINIAI FAKTAI
	2. KOMISIJOS PASIŪLYMO DALYKAS
	3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS
	4. IŠVADOS




