
14. cikk

Módosítási eljárás

A 2099/2002/EK rendelet 5. cikke alapján a Marpol 73/78-nak a 2. cikk 1. pontjában említett módosításai
kizárhatók ezen irányelv hatálya alól.

15. cikk

Végrehajtás

A tagállamok ezen irányelv hatálybalépése után legkésőbb …-ig (1) hatályba léptetik az ezen irányelvnek való
megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, és erről haladéktalanul tájékoz-
tatják a Bizottságot.

Ezen rendelkezések elfogadásakor a tagállamoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, illetőleg az ilyen
hivatkozást a rendelkezések hivatalos közzétételekor kell megtenni. A hivatkozás módját a tagállamok hatá-
rozzák meg.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a címzettjei a tagállamok.

Kelt, …

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(1) A hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül.

MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett olaj és más ártalmas folyékony anyagok kibocsátásáravonatkozó Marpol
73/78 szabályok hivatkozási célú összefoglalása

I. rész: Olaj (Marpol 73/78, I. melléklet)

A Marpol 73/78 I. mellékletének alkalmazásában „olaj” kőolaj bármilyen formában, beleértve a nyersolajat, a
fűtőolajat, az olajiszapot, a kőolaj-maradékot és a finomított termékeket (a Marpol 73/78 II. melléklete
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó petrolkémiai termékek kivételével), „olajos keverék” pedig bármilyen
olajtartalmú keverék.

A Marpol 73/78 I. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek kivonata:

9. szabály: Az olajkibocsátás ellenőrzése

(1) E melléklet 10. és 11. szabályának és e szabály (2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel tilos
bármely, az e melléklet hatálya alá tartozó hajóból olajat vagy olajos keveréket a tengerbe bocsátani, kivéve,
ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
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a) olajszállító tartályhajó esetében, kivéve az e bekezdés b) albekezdése által meghatározott eseteket:

i. a tartályhajó nem különleges körzetben tartózkodik;

ii. a tartályhajó a legközelebbi szárazföldtől több mint 50 tengeri mérföldre tartózkodik;

iii. a tartályhajó menetben lévő hajó;

iv. az olajkibocsátás pillanatnyi mértéke tengeri mérföldenként nem haladja meg a 30 litert;

v. a tengerbe bocsátott olaj teljes mennyisége már meglévő tartályhajók esetén nem haladja meg azon
szállítmány teljes értékének az 1/15000 részét, amelyből a maradvány származik, új tartályhajók
esetén pedig nem haladja meg azon szállítmány teljes értékének az 1/30000 részét, amelyből a
maradvány származik; és

vi. a tartályhajón az olajkibocsátás-ellenőrző és szabályozó rendszer, valamint az e melléklet 15. sza-
bályában előírt raktéri szennyvíztartály-berendezés működik.

b) 400 tonna vagy annál nagyobb bruttó űrtartalmú hajóból – amennyiben az nem olajszállító tartályhajó
– és a géptéri fenékárokból – kivéve a rakományszivattyú-tér fenékárkait –, feltéve, hogy az nem keve-
redett rakományolaj-maradvánnyal:

i. a hajó nem különleges körzetben tartózkodik;

ii. a hajó menetben lévő hajó;

iii. a kibocsátott folyadék olajtartalma hígítás nélkül nem haladja meg a 15 ppm értéket; és

iv. a hajón működnek az ezen melléklet 16. szabályában előírt [ellenőrző, szabályozó és szűrő beren-
dezések].

(2) A 400 tonna bruttó űrtartalomnál kisebb nem olajszállító tartályhajók esetében, amíg a különleges
körzeten kívül tartózkodnak, a [hajó lobogója szerinti állam] hatósága biztosítja, hogy amennyire gyakorla-
tilag lehetséges és ésszerű, olyan berendezésekkel legyenek ellátva, amelyek lehetővé teszik az olajmaradvá-
nyoknak a fedélzeten történő tárolását, illetve a befogadó berendezésekbe vagy a tengerbe történő kiürítését,
ezen szabály (1) bekezdés b) pontja követelményeinek megfelelően.
[…]

(3) E szabály (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a tiszta vagy elkülönített ballaszt vagy az
olyan fel nem dolgozott olajos keverékek kibocsátására, amelyek olajtartalma hígítás nélkül nem haladja meg
a 15 ppm értéket, és amely nem a rakományszivattyú-tér fenékárkából származik, valamint amely nem
keveredett olajrakomány maradványokkal.

(4) A tengerbe kibocsátott anyag nem tartalmazhat sem a tengeri környezetre veszélyes mennyiségű vagy
töménységű vegyi anyagokat vagy egyéb anyagokat, sem az ezen szabályban meghatározott kibocsátási
feltételek megkerülésére alkalmazott vegyi anyagokat vagy egyéb anyagokat.

(5) Az ezen szabály (1), (2) és (4) bekezdése értelmében a tengerbe ki nem bocsátható olajmaradványokat
a hajón kell tartani, vagy befogadó berendezésekbe kell kiüríteni.
[…]

10. szabály: A különleges körzetekben üzemelő hajókból származó szennyezés megelőzésének módszerei

(1) E melléklet alkalmazásában különleges körzetek a Földközi-tenger körzete, a Balti-tenger körzete, a
Fekete-tenger körzete, a Vörös-tenger körzete, az „Öblök körzete”, az Ádeni-öböl körzete, az Antarktisz
körzete és az észak-nyugat-európai tengerek, [a későbbiekben meghatározottak és behatároltak szerint]

(2) E melléklet 11. szabályának rendelkezéseire is figyelemmel:

a) Tilos bármilyen olajat vagy olajos keveréket bármilyen olajszállító tartályhajóról és bármely 400 tonna
vagy annál nagyobb bruttó űrtartalmú nem olajszállító tartályhajóról a tengerbe kibocsátani, amíg a
hajó különleges körzetben tartózkodik. […]
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b) […] Tilos bármilyen olajat vagy olajos keveréket a tengerbe kibocsátani a 400 tonna bruttó űrtartalmú-
nál kisebb nem olajszállító tartályhajóról, amíg a hajó különleges körzetben tartózkodik, kivéve, ha a
kiürített folyadék olajtartalma hígítás nélkül nem haladja meg a 15 ppm értéket.

(3) a) E szabály (2) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a tiszta vagy elkülönített ballaszt kibo-
csátására.

b) E szabály (2) bekezdése a) albekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a gépterek tisztított fenék-
vízének kibocsátására, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

i) a fenékvíz nem a rakományszivattyú-tér fenékárkából származik;

ii) a fenékvíz nem keveredett olajrakomány-maradvánnyal;

iii) a hajó menetben lévő hajó;

iv) a kibocsátott folyadék olajtartalma hígítás nélkül nem haladja meg a 15 ppm értéket;

v) a hajón olajszűrő berendezés működik, amely megfelel az ezen melléklet 16. szabálya (5) bekezdé-
sének; és

vi) a szűrőrendszer olyan leállító készülékkel rendelkezik, amely biztosítja a kibocsátás automatikus
leállítását, ha a kibocsátott folyadék olajtartalma meghaladja a 15 ppm értéket.

(4) a) A tengerbe kibocsátott anyag nem tartalmazhat sem a tengeri környezetre veszélyes mennyiségű
vagy töménységű vegyi anyagokat vagy egyéb anyagokat, sem az ezen szabályban meghatározott kibo-
csátási feltételek megkerülésére alkalmazott vegyi anyagokat vagy egyéb anyagokat.

b) Az ezen szabály (2) vagy (3) bekezdése értelmében a tengerbe ki nem bocsátható olajmaradványokat a
hajón kell tartani, vagy befogadó berendezésekbe kell kiüríteni.

(5) E szabály egyetlen rendelkezése sem tilthatja meg, hogy egy menetben lévő hajó, ha útjának csak egy
részén érint különleges körzetet, az e melléklet 9. szabályával összhangban a különleges körzeten kívül
szennyező anyagot bocsásson ki.
[…]

11. szabály: Kivételek

E melléklet 9. és 10. szabályát az alábbiakra nem kell alkalmazni:

a) olaj vagy olajos keverék kibocsátása a tengerbe a hajó biztonságának megőrzése vagy a tengeren való
életmentés céljából; illetve

b) a hajót vagy berendezését ért kárból származó olaj vagy olajos keverék kibocsátása a tengerbe:

i. amennyiben a kár bekövetkezte vagy a kibocsátás észlelése után minden indokolt óvintézkedést
megtettek a kibocsátás megelőzése vagy minimálisra csökkentése érdekében; és

ii. kivéve, ha a tulajdonos vagy a parancsnok károkozási szándékkal, vagy tudatos gondatlansággal és
abban a tudatban cselekedett, hogy feltehetően káreset következik be; illetve

c) a [hajó lobogója szerinti állam] hatósága jóváhagyásával olyan olajtartalmú anyagoknak a tengerbe
történő kibocsátása, amennyiben az egy adott szennyezés leküzdése céljából, a szennyezésből származó
kár minimalizálása érdekében történik. Minden ilyen kibocsátáshoz szükséges annak a kormánynak a
jóváhagyása, amelynek felségterületén a kibocsátás a tervek szerint bekövetkezik.
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