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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/…/EK

(... gada ...)

par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

                                               

1 OV C 318, 23.12.2006., 195. lpp.
2 OV C 229, 22.9.2006., 38. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta Atzinums (OV C 27 E, 31.1.2008., 166. lpp.), 

Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 
… Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Viens no galvenajiem Kopienas jūras transporta politikas elementiem ir tirdzniecības flotes 

kvalitātes uzlabošana, vairojot visu uzņēmēju atbildību.

(2) Preventīvi pasākumi jau pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2005/35/EK (2005. gada 7. septembris) par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju 

ieviešanu par pārkāpumiem 1.

(3) Dalībvalstis 2008. gada 9. oktobrī pieņēma deklarāciju, kurā vienprātīgi atzina, ka ir ļoti 

svarīgi, lai visas dalībvalstis piemērotu 1996. gada Protokolu 1976. gada Konvencijai par 

atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām.

(4) Pienākumam apdrošināties būtu jānodrošina cietušo labāka aizsardzība. Tāpat tas palīdzētu 

aizliegt zemāka standarta kuģus un nodrošināt konkurenci starp uzņēmējiem. Turklāt 

Starptautiskā Jūrniecības organizācija Rezolūcijā A 898(21) aicināja valstis mudināt kuģu 

īpašniekus pienācīgi apdrošināties.

                                               

1 OV L 255, 30.9.2005., 11. lpp.
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(5) Būtu jālabo neatbilstība šīs direktīvas noteikumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/…/EK (… gada …) par ostas valsts kontroli (pārstrādāta versija)1* jau ir 

paredzēta kuģu aizturēšana gadījumā, ja uz kuģa nav vajadzīgo sertifikātu. Tomēr būtu 

jāparedz iespēja izraidīt kuģi no ostas, ja tam nav apdrošināšanas sertifikāta. Izraidīšanas 

noteikumiem būtu jāļauj situāciju risināt savlaicīgi.

(6) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus – proti, piemērotu pasākumu ieviešanu un 

īstenošanu jūras transporta politikas jomā – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, un to, ka to mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas 

līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo direktīvu paredz noteikumus, kas piemērojami dažiem kuģu īpašnieku pienākumu aspektiem 

attiecībā uz to apdrošināšanu pret jūras prasībām.

                                               

1 OV L …
* OV: Lūgums ievietot minētās direktīvas numuru, datumu un publikācijas atsauci.
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2. pants

Darbības joma

1. Šo direktīvu piemēro kuģiem, kuru bruto tonnāža ir 300 tonnas vai lielāka.

2. Šo direktīvu nepiemēro kara kuģiem, kara palīgkuģiem un citiem valstij piederošiem vai 

valsts lietotiem kuģiem, ko izmanto nekomerciāliem sabiedriskiem mērķiem.

3. Šī direktīva neskar režīmus, kas izveidoti ar instrumentiem, kuri ir spēkā attiecīgajās 

dalībvalstīs un minēti šīs direktīvas pielikumā.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a) "kuģa īpašnieks" ir jūras kuģa reģistrēts īpašnieks vai cita persona, piemēram, berbouta

kuģa fraktētājs, kas ir atbildīgs par kuģa darbību;

b) "apdrošināšana" ir apdrošināšana ar atskaitāmo daļu vai bez tās un ietver, piemēram, tāda 

veida garantijas apdrošināšanu, kādu pašreiz nodrošina P&I klubu starptautiskās grupas 

locekļi, un citus iedarbīgus apdrošināšanas veidus (ietverot apliecinātu pašapdrošināšanu), 

kā arī finansiālo nodrošinājumu ar līdzīgiem seguma noteikumiem;
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c) "1996. gada konvencija" ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās

1976. gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām, kā tā 

grozīta ar 1996. gada Protokolu, konsolidēts teksts.

4. pants

Apdrošināšana pret jūras prasībām

1. Katra dalībvalsts prasa, lai ar šīs dalībvalsts karogu kuģojošo kuģu īpašnieki šādus kuģus 

būtu apdrošinājuši.

2. Katra dalībvalsts prasa, lai ar kādas citas valsts karogu kuģojošo kuģu īpašnieki šādus 

kuģus būtu apdrošinājuši, kad šādi kuģi iebrauc attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā esošā 

ostā. Tas neliedz dalībvalstīm saskaņā ar starptautiskajām tiesībām prasīt minētā 

pienākuma izpildi, ja šādi kuģi ir to teritoriālajos ūdeņos.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā apdrošināšana attiecas uz jūras prasībām, uz ko attiecas ar 

1996. gada konvenciju noteiktie ierobežojumi. Apdrošināšanas summa katram kuģim katrā 

nelaimes gadījumā ir vienāda ar attiecīgo atbildības ierobežojuma maksimālo summu, kā 

noteikts 1996. gada konvencijā.
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5. pants

Inspekcijas, atbilstība, izraidīšana 

no ostām un atteikums iebraukt ostās

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka kuģa inspekcija ostā, kas ir tās jurisdikcijā saskaņā ar

Direktīvu 2008/…/EK* pārbauda, vai uz kuģa ir šīs direktīvas 6. pantā minētais sertifikāts.

2. Ja uz kuģa nav 6. pantā minētā sertifikāta, un neskarot Direktīvā 2008/…/EK* paredzēto

kuģa aizturēšanu drošības jautājumu dēļ, kompetentā iestāde kuģim var izdot izraidīšanas 

rīkojumu, par to paziņojot Komisijai, pārējām dalībvalstīm un attiecīgajai karoga valstij.

Šāda izraidīšanas rīkojuma izdošanas rezultātā visas dalībvalstis šim kuģim atsaka 

iebraukšanu visās savās ostās, līdz kuģa īpašnieks ir uzrādījis 6. pantā minēto sertifikātu.

6. pants

Apdrošināšanas sertifikāti

1. Šīs direktīvas 4. pantā minētās apdrošināšanas esamību pierāda ar vienu vai vairākiem 

sertifikātiem, kurus izdevis apdrošinātājs un kuri atrodas uz kuģa.

                                               

* OV: Lūgums ievietot 5. apsvērumā minētās direktīvas numuru.
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2. Apdrošinātāja izsniegtajos sertifikātos iekļauj šādu informāciju:

a) kuģa nosaukums, SJO numurs un reģistrācijas osta;

b) īpašnieka nosaukums un galvenā uzņēmējdarbības vieta;

c) apdrošinājuma veids un ilgums;

d) apdrošinātāja nosaukums, galvenā mītnesvieta un, attiecīgā gadījumā, apdrošināšanas

izsniegšanas vieta.

5. Ja sertifikātā netiek izmantota ne angļu, ne franču, ne spāņu valoda, dokumentā iekļauj 

tulkojumu kādā no šīm valodām.

7. pants

Sankcijas

Atbilstīgi 4. panta 1. punktam dalībvalstis nosaka sankciju sistēmu par to attiecīgās valsts 

noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu minēto sankciju piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, 

samērīgas un preventīvas.
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8. pants

Ziņojumi

Reizi trīs gados - un pirmoreiz līdz 2015. gada 1. janvārim - Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

9. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 

2012. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē 

Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt 

šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 

pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
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10. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

15. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

– 1992. gada Starptautiskā konvencija par civiltiesisko atbildību par naftas piesārņojuma 

izraisītiem postījumiem;

– 1996. gada Starptautiskā konvencija par atbildību un kaitējuma kompensāciju saistībā ar 

bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (HNS konvencija);

– 2001. gada Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkera degvielas 

piesārņojuma radīto kaitējumu (BUNKER);

– 2007. gada Starptautiskā Nairobi konvencija par vraku aizvākšanu (Vraku aizvākšanas 

konvencija);

– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. …/2008 (... gada ...) par pasažieru 

pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras*.

                                               

* OV: Lūgums ievietot minētās regulas numuru, datumu un publikācijas atsauci.
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I. Ievads

Komisija 2006. gada 31. janvārī kā vienu no trešās likumdošanas paketes kuģošanas drošībai 

priekšlikumiem iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu 

īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 1.

Eiropas Parlaments 2007. gada 29. martā pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā 2.

Padome 2008. gada 9. oktobrī panāca politisku vienošanos par priekšlikumu direktīvai par 

kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām. Kad priekšlikumu bija izskatījuši juristi 

lingvisti, Padome 2008.gada 9.decembrī pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 

251. pantu.

Darbu gaitā Padome ņēma vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 3 un Reģionu 

komitejas 4 atzinumu.

                                               
1 Dok. 5907/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (vēl nav publicēts OV)?.
3 CESE 1177/2006, 13.9.2006. (OV C 318, 23.12.2006., 195.–201. lpp.).
4 CdR 43/2006, 15.6.2006. (OV C 229, 22.9.2006., 38. lpp.).
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II. Kopējās nostājas analīze

Vispārīga informācija

Komisijas 2006. gada sākumā iesniegtais priekšlikums direktīvai par kuģu īpašnieku 

civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām ir daļa no trešās likumdošanas paketes kuģošanas 

drošībai. Komisijas priekšlikuma mērķis bija Kopienas mērogā saskaņot kuģu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības režīmu un attiecīgos atbildības ierobežojumus, kā arī ieviest obligātu 

apdrošināšanas shēmu un finanšu garantijas jūrniekiem darba atstāšanas gadījumā.

Kaut arī Padome piekrīt Komisijas priekšlikuma mērķim, ar ko cenšas panākt, lai efektīvāk 

būtu aizsargātas tādu personu intereses, kuras cietušas no kuģu darbības radīta kaitējuma, tā

uzskata, ka īpašu Kopienas noteikumu izveide līdztekus starptautiskām saistībām tajā pašā 

jomā radītu pretrunīgu stāvokli un traucētu sasniegt minēto mērķi. Tas sevišķi attiecas uz 

noteikumiem par atbildības režīmu un pasākumiem attiecībā uz jūrniekiem. Dalībvalstīm nav 

pieņemami ierosinātie noteikumi, kas paredz obligātu SJO konvencijas ratificēšanu, 

galvenokārt konstitucionālu apsvērumu dēļ. Bez tam Padome dažus noteikumus, jo īpaši tos, 

kas saistīti ar sertifikātu izsniegšanu un pārbaudi, uzskata par neatbilstošiem, jo tie radītu 

nevajadzīgu administratīvu slogu.

Padomes kopējās nostājas mērķis ir izstrādāt noteikumus ar skaidru pievienoto vērtību, kādu 

pašlaik nav nedz starptautiskā, nedz Kopienas mērogā. Tādēļ kopējā nostājā galvenā 

uzmanība ir vērsta uz to, lai noteiktu kuģu īpašniekiem apdrošināšanas pienākumu tādā 

līmenī, kas paredzēts Konvencijā par atbildības ierobežošanu jūras prasībās (LLMC 96), kurā 

grozījumi izdarīti ar 1996. gada protokolu. Kopējā nostājā ir noteikti pasākumi minētā 

pienākuma izpildei, pārbaudot sertifikātu, kam šādā nolūkā ir jābūt uz kuģa, un paredzētas 

sankcijas par prasību neievērošanu.
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Tādējādi Padomes kopējā nostāja lielā mērā groza sākotnējo Komisijas priekšlikumu, to 

pārformulējot un svītrojot dažas tā daļas. Tas nozīmē, ka Padome nepieņēma nevienu ar 

minētajām svītrotajām daļām saistītu grozījumu, ko Eiropas Parlaments bija iekļāvis pirmā 

lasījuma atzinumā.

Līdztekus šai kopējai nostājai Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju deklarācijā 1 ir 

apstiprināta to apņemšanās darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ātri un praktiski tiek 

piemērotas starptautiskās konvencijas par kuģošanas drošību, SJO noteikumi par karoga 

valsts pienākumiem un SJO veikta kontrole.

Galvenie politikas jautājumi

i) Obligāta apdrošināšana pret jūras prasībām

Padome pievienojas Komisijas priekšlikumam noteikt apdrošināšanas pienākumu kuģu 

īpašniekiem, kuru kuģi kuģo ar dalībvalsts karogu, un kuģu īpašniekiem, kuru kuģi kuģo ar 

citas valsts karogu. Attiecībā uz otro minēto gadījumu, Padomes kopējā nostājā teikts, ka to 

piemēro, tiklīdz kuģis iebrauc attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā esošā ostā vai, ja dalībvalsts 

tā ir nolēmusi, ja kuģis ir tās teritoriālajos ūdeņos.

Lai nodrošinātu saskaņotu apdrošināšanas segumu pasaules mērogā, Padome savā kopējā 

nostājā atsaucas uz LLMC 1996 noteiktajiem ierobežojumiem apdrošināšanas summai katram 

kuģim katrā nelaimes negadījumā. Kopējā nostājā lietotais termins "apdrošināšana" ir lielā 

mērā balstīts uz definīciju, kas sniegta SJO Rezolūcijā A.898(21) ("Pamatnostādnes par kuģu 

īpašnieku atbildību attiecībā uz jūras prasībām").

                                               
1 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kontrole, atbilstība un sodi

Lai kontrolētu to, kā kuģu īpašnieki ievēro tiem uzlikto apdrošināšanas pienākumu, kopējā 

nostājā ir paredzētas pārbaudes, ko veic ostas valsts saskaņā ar Direktīvu par ostas valsts 

kontroli. Šajā nolūkā uz kuģa ir jābūt vienam vai vairākiem apdrošinātāja izsniegtiem 

sertifikātiem. Kopējā nostājā izklāstītie sertifikāta dati ir lielā mērā balstīti uz sākotnējo 

Komisijas priekšlikumu.

Padome uzskata, ka ir svarīgi paredzēt iespēju piemērot īpašas sankcijas, ja apdrošināšanas 

sertifikāta uz kuģa nav. Neskarot attiecīgā kuģa aizturēšanas iespēju saskaņā ar noteikumiem 

par ostas valsts kontroli, kuģi var izraidīt no ostas, liedzot tam iebraukšanu citās dalībvalstu 

ostās, kamēr attiecīgais jautājums nebūs atrisināts. Kopējā nostājā ir arī vispārējs noteikums 

par sankcijām, ko uzliek par direktīvas noteikumu neievērošanu saistībā ar dalībvalsts kā 

karoga valsts pienākumu.

iii) Saistība ar režīmiem, kas izveidoti saskaņā ar citiem atbildības un kompensācijas 

instrumentiem

Līdzīgi kā Komisijas priekšlikumā, Padome savā kopējā nostājā ir noteikusi, ka direktīva 

neskar režīmus, kas ir izveidoti saskaņā ar citām starptautiskām konvencijām, proti, 

Starptautisko konvenciju par civiltiesisko atbildību par naftas piesārņojuma izraisītiem 

postījumiem, HNS konvenciju, BUNKER konvenciju un Vraku aizvākšanas konvenciju, kā arī 

Regulu, ar ko Atēnu konvenciju transponē Kopienas tiesību aktos.
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III. Nobeigums

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja ir līdzeklis, kas palīdz nodrošināt efektīvu 

kompensāciju personām, kuras cietušas no kuģu darbības radīta kaitējuma, un panākt 

standartiem neatbilstošu kuģu aizliegšanu.

Padome ņem vērā saziņu, kas par šo priekšlikumu jau ir notikusi Eiropas Parlamentā saistībā 

ar sarunām par citiem priekšlikumiem trešajā likumdošanas paketē kuģošanas drošībai.

Padome cer uz drīzu vienošanos par attiecīgo tekstu, lai pēc iespējas ātrāk varētu pieņemt šo 

direktīvu.

____________________
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2005/0242 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz direktīvas par kuģu īpašnieku civiltiesisko 
atbildību un finanšu garantijām pieņemšanu 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2005) 593, galīgā redakcija — 2005/0242 COD): 

30.01.2006. 

Reģionu komitejas atzinuma datums: 15.06.2006. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 13.09.2006. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 29.03.2007. 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 24.10.2007. 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 9.12.2008 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikums ir trešās kuģošanas drošības tiesību aktu paketes daļa, un tā mērķis ir noteikt 
visām dalībvalstīm kopīgas obligātās prasības attiecībā uz kuģu īpašnieku civiltiesisko 
atbildību un tās apdrošināšanu, kā arī definēt pamatu noteikumiem, kuru nolūks būtu noteikt 
uzņēmējiem lielāku atbildību un nodrošināt kompensāciju par nodarīto kaitējumu. 

Priekšlikumā ir iekļauti elementi, kuru mērķis ir šāds: 

– visām dalībvalstīm ratificēt Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) konvenciju par 
kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu [Convention on the Limitation of Liability for 
Maritime Claims], kurā izmaiņas ir izdarītas 1996. gadā (turpmāk „1996. gada LLMC 
konvencija”); 1996. gada LLMC konvencijā galvenokārt ir noteikti divi jautājumi:  

– tā paredz atbildības ierobežošanas principu, proti, nosaka ļoti augstas prasības, 
kuras pārkāpjot kuģa īpašnieks zaudē tiesības ierobežot savu atbildību 
(nepieļaujama nolaidība),  

– tā nosaka pietiekami augstas atbildības robežas, lai cietušajiem vairumā gadījumu 
nodrošinātu pienācīga apmēra kompensāciju (šo robežu līmenis ir trīsreiz augstāks 
par iepriekšējā 1976. gada konvencijā noteikto līmeni); 
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– iestrādāt šo konvenciju Kopienas tiesību aktos un veikt pielāgojumus, kuri ir saderīgi ar 
pašu konvenciju un kuru nolūks ir pazemināt prasību līmeni, kuru pārkāpjot tāda kuģa 
īpašnieks, kas peld ar konvencijai nepievienojušās valsts karogu, zaudē tiesības ierobežot 
savu atbildību (smaga nolaidība); 

– izveidot sistēmu kuģu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, 
paredzot šādus noteikumus:  

– seguma maksimālie apjomi ir divreiz lielāki par 1996. gada konvencijā 
noteiktajiem maksimālajiem apjomiem, 

– dalībvalsts pārbauda, vai kuģis faktiski ir apdrošināts, un nodrošina Eiropā 
savstarpēji atzīto sertifikātu izdošanu,  

– iebraucot konkrētas dalībvalsts jurisdikcijā esošajā jūras zonā, kuģa kapteinis ziņo 
par to, ka minētie sertifikāti atrodas uz kuģa (prasība sniegt šo informāciju ir 
paredzēta tranzītkuģu dēļ), 

– cietušais iesniedz tiešu prasību pret apdrošinātāju;  

– turklāt noteikt, ka SJO un Starptautiskās Darba organizācijas rezolūcija par finanšu 
garantijām jūrniekiem darba atstāšanas gadījumā ir saistoša. 

Šīs sistēmas mērķis cita starpā ir nekavējoties atrisināt ilgstošas problēmas, kuras ir saistītas 
ar vairāku SJO konvenciju ieviešanu, kura tiek atlikta; šīs konvencijas nosaka obligāto 
apdrošināšanu vairākiem kuģa nodarītā kaitējuma veidiem. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Padome ir ievērojami saīsinājusi Komisijas sākotnējo ieceru sarakstu, ko Eiropas Parlaments 
atbalstīja pēc pirmā lasījuma sniegtajā atzinumā. Kopējā nostājā ir saglabāta tikai daļa no 
sākotnējā priekšlikuma.  

– Izdarītie grozījumi: 

– nosaukums „Direktīva par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu 
garantijām” ir svītrots un aizstāts ar nosaukumu „Direktīva par kuģu īpašnieku 
jūras prasību apdrošināšanu”; 

– ir svītrota prasība ratificēt 1996. gada LLMC konvenciju, jo dalībvalstis paralēlā 
deklarācijā apņemsies to ratificēt vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim (kopā ar 
citām attiecīgajām konvencijām); ir svītrota šīs konvencijas iestrāde Kopienas 
tiesību aktos; 

– ir svītroti noteikumi attiecībā uz gadījumiem, kad jūrnieki zaudē darbu; 

– ir svītroti noteikumi par Kopienas pārbaudēm, kuru mērķis ir pārliecināties, ka 
kuģis faktiski ir apdrošināts; 

– ir svītrota prasība ziņot par apdrošināšanu brīdī, kas kuģis iebrauc konkrētas 
dalībvalsts jurisdikcijā esošajā jūras zonā; 
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– ir svītrots noteikums par tiešu prasību pret apdrošinātāju. 

– Saglabātie noteikumi: 

– prasība apdrošināt ikvienu kuģi, kas peld ar dalībvalsts karogu (visā pasaulē), kā 
arī ikvienu kuģi, kas iebrauc konkrētas dalībvalsts jurisdikcijā esošajā jūras zonā; 

– apdrošināšanas segums atbilst 1996. gada LLMC konvencijā noteiktajiem 
maksimālajiem apjomiem; 

– apdrošināšanas faktu apliecina apdrošināšanas sertifikāts, kuru ir izdevis privāts 
apdrošināšanas uzņēmums; 

– apdrošināšanas sertifikātu varēs pārbaudīt, veicot kuģa inspekciju saskaņā ar 
direktīvu par ostas valsts veikto kuģu kontroli; 

– ja kuģim nav attiecīgā sertifikāta, kuģi drīkstēs aizturēt vai pat izraidīt, neskarot 
finanšu sankcijas, ko katra dalībvalsts, iespējams, būs noteikusi atsevišķi; 

– direktīvas spēkā stāšanās datums tiek pārcelts uz 2012. gada 1. janvāri — datums, 
līdz kuram visas dalībvalstis (ar dalībvalstu deklarāciju, kas minēta iepriekš) 
apņemas ratificēt 1996. gada konvenciju.  

Lai gan Padome ir svītrojusi vairākus elementus, kopējā nostājā ir saglabāti pamata 
noteikumi. Patlaban kuģiem nepiemēro obligātās apdrošināšanas prasību; šī direktīva ir 
nopietns signāls iedzīvotājiem un uzņēmējiem, jo tā nosaka prasību apdrošināt ikvienu kuģi 
(neatkarīgi no tā karoga) saskaņā ar 1996. gada konvencijā noteiktajiem maksimālajiem 
apjomiem, kuri ir trīsreiz lielāki par tiem, kas bija paredzēti iepriekšējā konvencijā. Jāatzīmē, 
ka tikai neliela daļa (20 %) pasaules jūras kravu tilpības attiecas uz kuģiem, kuriem jāievēro 
šis ierobežojuma līmenis. Turklāt ne visi attiecīgie kuģi ir apdrošināti. 

4. SECINĀJUMI 

Komisija atzīmē, ka Padome, kura 2008. gada aprīļa sanāksmē principā iebilda pret 
priekšlikumu, ar vienprātīgu lēmumu ir pieņēmusi kopējo nostāju par tekstu, kas nodrošina 
pievienoto vērtību. 
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