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1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise
konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

 

RESOLUTSIOONMEPC.247(66)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD1973. AASTA RAHVUSVAHELISE
LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISEKONVENTSIOONI

MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED
 (III koodeksi kasutamise muutminekohustuslikuks)

MEREKESKKONNAKAITSE KOMITEE,

MEENUTADESRahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milleskäsitletakse
merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvahelistekonventsioonide
kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimisekonventsiooni (edaspidi
1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse
vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit ning 1978. aasta
protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni
muutmise 1997. aasta protokolli (edaspidi 1997. aastaprotokoll) artiklit 4, mis koosmõjus sätestavad 1997. aasta
protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta
1978. aasta ja 1997. aasta protokolligamuudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused,

ARVESTADES SAMUTI, et 1997. aasta protokolliga lisati 1973. aasta konventsioonile VI lisa(edaspidi VI lisa)
peakirjaga „Laevadepõhjustatava õhusaaste vältimise reeglid“,

MEENUTADES, et resolutsioonigaA.1070(28) võttis assamblee oma kahekümne kaheksandal korralisel istungil
vastuIMO instrumentide rakendamise koodeksi (III koodeks),

OLLESkaalunud MARPOL VI lisa muutmise ettepanekut, mille kohaselt III koodeksikasutamine muudetakse
kohustuslikuks,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu VI lisamuudatused, mille tekst on
toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB, et vastavalt VI lisa uuele reeglile 24 tulebsõna „peaks“ (should) III koodeksis(resolutsiooni
A. 1070(28)) lisa) alati lugeda kui „kohustuvad/onkohustatud/kohustub“ (shall), väljaarvatud lõigetes 29, 30, 31
ja 32;

3. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooniartikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused
loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2015. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse
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kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistestvõi konventsiooniosalised, kelle
kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50%maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

4. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, etvastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g
alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt
heaks kiidetud;

5. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooniartikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile 1978.
aasta ja 1997. aastaprotokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas
sisalduvate muudatuste teksti kinnitatudärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooniliikmetele, kes ei ole 1978. aasta ja 1997. aasta
protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

LISA
MARPOL VI LISA MUUDATUSED

1. Reegli 2 lõppu lisatakse alljärgnev:

„Käesolevas lisas:

44       Audit– süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess audititõendusmaterjali kogumiseks ja selle
objektiivseks hindamiseks, mille käigusmääratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

45       Auditeerimissüsteem– organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem,milles
arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

46       Rakendamisekoodeks– organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMOinstrumentide
rakendamise koodeks (III koodeks).

47       Auditistandard– rakendamise koodeks.
_________________
* Vt organisatsiooniresolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemikorraldus
ja protseduurid.“

2. Lisatakse uus 5. peatükk alljärgnevassõnastuses:

            „5.peatükk. Käesoleav lisa sätete täitmise kontrollimine

Reegel24

Rakendamine
Konventsiooniosalisedkohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmiselkohaldama
rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel25
Täitmisekontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustubläbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad
korralisedauditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutabauditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud
suunistealusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutabauditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel
tegevuskavaelluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1        peab põhinema organisatsioonipeasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades
organisatsiooniväljatöötatud suuniseid* ning
        .2        tuleb läbi viia regulaarselt,arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.
_________________
* Vtorganisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikideauditeerimissüsteemi korraldus
ja protseduurid.“
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