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Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta
protokolli 2009. aasta muudatused [Resol. LP3(4)]

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta
protokolli 2013. aasta muudatused[Resol. LP4(8)]

 

KÄESOLEVA PROTOKOLLI OSALISRIIGID,

RÕHUTADES vajadust kaitstamerekeskkonda ja edendada mereressursside jätkusuutlikku kasutamist
ningkaitset;

TÄHELDADES selles osas 1972.aastal vastuvõetud jäätmete ja muude ainete kaadamisest
põhjustatudmerereostuse vältimise konventsiooni raames tehtud edusamme ja ennekõikearengut ettevaatlikkusel
ja ärahoidmisel või vältimisel põhineva lähenemisesuunas,

TÄHELDADES SAMUTI selles osastäiendavate piirkonnas või riikide võetud meetmete panust, mille eesmärk
onkaitsta merekeskkonda ning mis võtavad arvesse nimetatud piirkondadele jariikidele eriomaseid olukordi ja
vajadusi,

VEEL KORD KINNITADES nendeleküsimustele ülemaailmse lähenemise olulisust ja eriti osalisriikide
vahelisekoostöö jätkamise vajadust nimetatud konventsiooni ja selle protokollirakendamisel,

TUNNISTADES, et võib osutudasoovitavaks võtta kasutusele riikide või piirkonna tasandil rangemaid
meetmeidkaadamisest põhjustatud merekeskkonna reostuse vältimiseks ja kõrvaldamiseks,kui seda on
rahvusvaheliste konventsioonide ja muude ülemaailmse ulatusegalepetega sätestatud meetmed,

VÕTTES ARVESSE asjakohaseidrahvusvahelisi lepinguid ja toiminguid, eriti 1982. aastal vastu
võetudÜhinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni, Rio keskkonna jaarengu deklaratsiooni ja
tegevusprogrammi Agenda 21,

TUNNISTADES SAMUTI arengumaadeja eriti väikesaartel asuvate arengumaade huvisid ja võimeid,

OLLES VEENDUNUD, et edasisirahvusvahelisi meetmeid kaadamisest põhjustatud merereostuse
vältimiseks,vähendamiseks ja vajaduse korral kõrvaldamiseks on võimalik ja tuleb rakendadaviivitamatult,
et merekeskkonda kaitsta ja säilitada ning inimtegevustkorraldada viisil, mis võimaldab mere ökosüsteemi
jätkusuutlikku ja õiguspärastkasutamist ning rahuldada praeguse inimpõlve ja tulevaste inimpõlvedevajadused,

ON KOKKU LEPPINUD järgmises:

ARTIKKEL1
MÕISTED
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Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.Konventsioontähendab 1972. aastalvastuvõetud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud
merereostusevältimise konventsiooni koos muudatustega.

2. Organisatsioontähendab RahvusvahelistMereorganisatsiooni.

3.Peasekretärtähendab Organisatsioonipeasekretäri.

4.   4.1.Kaadamineon:

     4.1.1 igasugune jäätmete või muudeainete tahtlik merre heitmine laevadelt, õhusõidukitelt, platvormidelt
jamuudelt mererajatistelt;

     4.1.2 igasuguste laevade,õhusõidukite, platvormide või muude mererajatiste tahtlik merre heitmine;

     4.1.3 igasugune jäätmete ja muu aineladestamine merepõhja ja selle aluspinnasesse, mida tehakse
laevadelt,õhusõidukitelt, platvormidelt ja muudelt mererajatistelt;

     4.1.4 igasugune platvormide ja muudemererajatiste hülgamine või ümberlükkamine, mille ainsaks
eesmärgiks on nendetahtlik kõrvaldamine.

    4.2.Kaadamiseks eiloeta:

     4.2.1 laevade, õhusõidukite,platvormide ja muude mererajatiste ning nende varustuse
tavakasutusegakaasnevat või sellest tulenevat jäätmete või muude ainete merre heitmist, väljaarvatud juhul,
kui on tegu jäätmete või muude ainetega, mida  veetakse nende kõrvaldamise eesmärgiltegutsevatel laevadel,
õhusõidukitel, platvormidel või muudel mererajatistelvõi mida veetakse sellistele laevadele, õhusõidukitele,
platvormidele võimuudele mererajatistele, või mis tekivad selliste jäätmete või muude ainetetöötlemise käigus
sellistel laevadel, õhusõidukitel, platvormidel või muudelmererajatistel;

     4.2.2 ainete merre heitmist muul eesmärgilkui ainult  tahtlik kõrvaldamine, eeldusel, et selline tegevus ei ole
vastuolusprotokolli eesmärkidega;

     4.2.3 olenemata lõike 4 punktist4.1.4 selliste ainete (nt kaablite, torujuhtmete ja mereuurimisvarustuse),
misei ole merre heidetud pelgalt kõrvaldamise eesmärgil, merre jätmine.

    4.3. Käesolev protokoll ei hõlma merepõhja maavaradeuurimisest, kasutamisest ja sellega seotud
avamerel toimuvast töötlemisestotseselt tingitud või nendega seotud jäätmete või muude ainete kõrvaldamist
võiladestamist.

5.  5.1.Tuhastamine mereltähendab jäätmete või muudeainete põletamist merel asuval laeval, platvormil või
muul mererajatisel nendetuhastamise teel tahtliku kõrvaldamise eesmärgil.

    5.2.Tuhastamiseks mereleiloeta jäätmete või muude ainete põletamist merel asuval laeval, platvormil
võimuul mererajatisel, kui sellised jäätmed või muud ained on tekkinud laeva,platvormi või muu mererajatise
tavakasutuse käigus.

6.Laevad ja õhusõidukidtähendab igat tüüpi mere- või õhukeskkonnas tegutsevat liikurvahendit. Seeväljend
hõlmab ka õhkpadjal liikurvahendeid ja iseliikuvaid ning teisaldatavaidujuvvahendeid.

7.Meritähendab kogu mereala, väljaarvatud riikide siseveed, kaasa arvatud merepõhi ja selle aluspinnas; mereks
eiloeta merepõhja-aluseid matmiskohti, millele on juurdepääs ainult maismaalt.

8.Jäätmed või muud ainedtähendab igasugust tüüpi või sorti või mis tahes olekus materjale ja aineid.

9. Lubatähendab artikli 4.1.2 või 8.2 alusel kehtestatud meetmete kohaselteelnevalt antud luba.

10.Reostustähendab inimtegevusegaotseselt või kaudselt jäätmete või muude ainete merre viimist, mis
põhjustabvõi võib põhjustada sellist kahjulikku mõju nagu kahju elusressurssidele jamere ökosüsteemile, oht
inimese tervisele, takistada tegevust merel, kaasa arvatudkalastamine ja mere muu õiguspärane kasutamine,
rikkuda kasutatava mereveekvaliteeti ning kahjustada saadavaid hüvesid.

 

ARTIKKEL 2
EESMÄRGID

Osalisriigid kohustuvad individuaalselt jakollektiivselt kaitsma ja säilitama merekeskkonda igasugusest
allikast pärinevareostuse eest ning võtma kasutusele vastavalt oma teaduslikele, tehnilistele jamajanduslikele
võimalustele tõhusaid meetmeid, et ära hoida, vähendada javõimaluse korral kõrvaldada jäätmete või muude
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ainete kaadamisest või mereltuhastamisest põhjustatud reostust. Vajaduse korral kooskõlastavad osalisriigidoma
sellealase poliitika.

 

ARTIKKEL 3
ÜLDISED KOHUSTUSED

1. Käesoleva protokolli kohaldamisel rakendavadosalisriigid keskkonna kaitsmiseks jäätmete või muude
ainete kaadamiselettevaatusprintsiipi ja võtavad sealjuures kasutusele sobivad ennetavadmeetmed, kui on alust
arvata, et merekeskkonda kaadatud jäätmed või muud ainedvõivad osutuda kahjulikuks isegi siis, kui puuduvad
vaieldamatud tõendidheidete ja nende mõju vahelise põhjusliku seose kohta.

2. Vastavalt põhimõttele, mille kohaselt iga saastaja peab kandmasaastamisega tekitatud kulud, peavad
osalisriigid püüdma edendada praktikaid,kus iga isik, kellele riik on andnud loa tegelda kaadamise või
tuhastamisegamerel, peab katma loas sätestatud tegevuse suhtes kehtivate saastuse vältimiseja kontrolli nõuete
täitmise kulud, võttes seejuures arvesse avalikku huvi.

3. Käesoleva protokolli sätete kohaldamiseltegutseb iga osalisriik viisil, mis väldib kahju või võimaliku kahju
otsest võikaudset ülekandumist keskkonna ühelt osalt teisele või ühe reostuse liigimuutumist teiseks.

4. Käesoleva protokolli ühtegi sätet ei tohitõlgendada kui keeldu, mis takistaks osalisriike vastavalt
rahvusvaheliseleõigusele individuaalselt või ühiselt rakendamast rangemaid abinõusid reostusevältimiseks,
vähendamiseks ja võimaluse korral kõrvaldamiseks.

 

ARTIKKEL 4
JÄÄTMETE JA MUUDE AINETE KAADAMINE

1.   1.1. Osalisriigid keelavad igasuguste jäätmete jamuude ainete, välja arvatud lisas 1 nimetatud ainete,
kaadamise.

      1.2. Lisas 1 loetletud jäätmete võimuude ainete kaadamiseks on nõutav luba. Osalisriigid võtavad haldus-
jaõigusmeetmeid, et kindlustada lubade andmise ja loatingimuste vastavus lisa 2nõuetele. Erilist tähelepanu
pööratakse kaadamise võimalikule vältimisele jaselle asendamisele keskkonnasõbralikumate alternatiividega.

2. Käesoleva protokolli sätteid ei tohi tõlgendadakui takistust ühelgi osalisriigil keelata – niivõrd, kuivõrd see
puudutabosalisriiki ennast – lisas 1 nimetatud jäätmete või muude ainete kaadamist.Osalisriik teavitab nendest
meetmetest organisatsiooni.

 

ARTIKKEL 5
TUHASTAMINE MEREL

Osalisriigid keelavad jäätmete või muude ainetetuhastamise merel.

 

ARTIKKEL 6
JÄÄTMETE JA MUUDE AINETE EKSPORT

Osalisriigid ei luba jäätmetevõi muude ainete eksporti teistesse riikidesse nende kaadamise või mereltuhastamise
eesmärgil.

 

ARTIKKEL 7
SISEVEED

1. Olenemata ühestki käesolevaprotokolli sättest hõlmab käesolev protokoll sisemerd ainult lõigetes 2 ja3
sätestatud ulatuses.

2. Osalisriigid rakendavad oma äranägemise järgikäesoleva protokolli sätteid või võtavad vastu muid tõhusaid
meetmeid lubade janõuete näol, et kontrollida jäätmete ja muude ainete tahtlikku heidet sisemereljuhul, kui
sellist heidet loetakse selle merel toimumise korral artikli 1tähenduses kaadamiseks või tuhastamiseksmerel.
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3. Iga osalisriik esitab organisatsioonileinformatsiooni sisemerd käsitlevate õigusaktide ja halduskorralduslike
meetmetejõustamise, rakendamise ja täitmise kohta. Osalisriigid annavad endast parima, etvabatahtlikult esitada
kokkuvõtvaid aruandeid sisemerel kaadatud ainete liigija omaduste kohta.

 

ARTIKKEL 8
ERANDID

1. Artikli 4 lõike 1 ja artikli 5sätted ei kohaldu olukorras, kus raskete ilmastikuolude põhjustatud vääramatujõu
mõju tõttu on vajalik tagada inimeste elu, laeva, õhusõiduki, platvormi võimuu mererajatise ohutus, või muul
juhul, kui inimeste elu on ohus või on olemasreaalne oht laeva, õhusõiduki, platvormi või muu mererajatise
ohutusele, jaleitakse, et kaadamine või merel tuhastamine on ainus viis sellise ohuvältimiseks ning on
igati tõenäoline, et kaadamise või merel tuhastamisetagajärjel tekkinud kahju on väiksem kui vastupidiselt
toimides. Nimetatudkaadamine või merel tuhastamine teostatakse viisil, mis viib miinimuminiinimeste elu või
mereelustiku kahjustamise võimaluse, ning sellest teavitatakseorganisatsiooni viivitamatult.

2. Osalisriik võib artikli 4 lõike 1 ja artikli 5sätete suhtes erandina anda loa hädaolukorras, mis kujutab endast
vältimatutohtu inimese tervisele ja turvalisusele või merekeskkonnale ning kus muudlahendused puuduvad.
Enne sellise loa andmist peab osalisriik pidama nõu kõigiriikidega, keda antud olukord tõenäoliselt võib
mõjutada, ningorganisatsiooniga, kes pärast teiste osalisriikide ja vajaduse korral kapädevate rahvusvaheliste
organisatsioonidega konsulteerimist soovitabosalisriigile viivitamatult kõige sobivama menetluse vastavalt
artikli 18lõikele 6. Osalisriik peab neid soovitusi järgima nii suures ulatuses kuitekkinud olukorras võimalik,
arvestades aega, mille kestel tuleb meetmedkasutusele võtta, ja üldise kohustusega hoiduda kahjustamast
merekeskkonda,ning teavitab võetavatest meetmetest organisatsiooni. Osalisriigid kohustuvadsellistes
olukordades üksteist abistama.

3. Iga osalisriik võib loobuda käesoleva artiklilõike 2 kohastest õigustest käesoleva protokolli ratifitseerimise
või sellegaühinemise ajal või pärast seda.

 

ARTIKKEL 9
LUBADE ANDMINE JA ARUANDLUS

1. Iga osalisriik määrab asjaomase ametiasutuse võiametiasutused, kelle ülesanne on:

   1.1 anda käesoleva protokolli kohaseid lube;

   1.2 pidada arvet kõikide jäätmete või muude aineteüle, mille jaoks on antud kaadamisluba, ja võimaluse korral
tegelikult kaadatudkoguste ning kaadamiskoha, aja ja meetodi kohta;

   1.3 teostada seiret iseseisvalt või koostöös teisteosalisriikide ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega
mere seisundi ülekäesoleva protokolliga sätestatud eesmärkide täitmise suhtes.

2. Osalisriigi asjaomane ametiasutus võiametiasutused annavad käesoleva protokolli kohaseid lube jäätmete või
muudeainete kaadamiseks või vastavalt artikli 8 lõikele 2 merel tuhastamiseks:

   2.1 mida lastitakse tematerritooriumil;

   2.2 laevadele või õhusõidukitele, mis onregistreeritud tema territooriumil või sõidavad tema lipu all juhul,
kuilastimine toimub sellise riigi territooriumil, kes ei ole käesoleva protokolliosaline.

3. Lubade andmisel lähtub asjaomane ametiasutus võiametiasutused artiklis 4 sätestatud nõuetest ning sellistest
täiendavatestkriteeriumitest, meetmetest ja nõuetest, mida nad peavad asjakohasteks.

4. Iga osalisriik esitab otse või piirkondlikulepingu alusel asutatud sekretariaadi kaudu organisatsioonile ja
vajadusekorral teistele osalisriikidele aruandeid, mis käsitlevad:

   4.1 lõike 1 punktides 1.2 ja 1.3 nimetatudinformatsiooni;

   4.2 käesoleva protokolli rakendamiseks võetudhaldus- ja õiguslikke meetmeid, sh kokkuvõtet
jõustamismeetmete kohta;

   4.3 punktis 4.2 nimetatud meetmete tõhusust ningnende kohaldamisel ilmnenud probleeme.

Lõike 1 punktides 1.2 ja 1.3nimetatud informatsiooni esitatakse igal aastal. Lõike 4 punktides 4.2 ja
4.3nimetatud informatsiooni esitatakse regulaarselt.

5. Lõike 4 punktide 4.2 ja 4.3 kohastinformatsiooni hindab osalisriikide kohtumise määratud asjaomane
allorgan.Nimetatud organ teeb oma järeldustest kokkuvõtte osalisriikide asjaomasel võierakorralisel kohtumisel.
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ARTIKKEL 10
KOHALDAMINE JA JÕUSTAMINE

1. Iga osalisriik on kohustatud kohaldama protokolli rakendamiseksnõutavaid meetmeid kõikide:

   1.1 tema territooriumil registreeritud ja tema lipu all sõitvate laevade jaõhusõidukite suhtes;

   1.2 laevade ja õhusõidukite suhtes, mida lastitakse tema territooriumiljäätmete või muude ainetega, mida
kavatsetakse kaadata või merel tuhastada;

   1.3 laevade, õhusõidukite, platvormide või muudemererajatiste suhtes, mida arvatakse tegelevat kaadamisega
või mereltuhastamisega aladel, mis vastavalt rahvusvahelisele õigusele kuuluvad selleriigi jurisdiktsiooni alla.

2. Iga osalisriik peab kooskõlas rahvusvahelise õigusegavõtma kasutusele asjakohased meetmed käesoleva
protokolli rikkumise vältimiseksja vajaduse korral protokolli rikkumise eest karistamiseks.

3. Osalisriigid lepivad kokku, et nad teevadkoostööd käesoleva protokolli tõhusaks rakendamiseks vajalike
menetlusteväljatöötamiseks alade jaoks, mis jäävad väljapoole mistahes riigijurisdiktsiooni, kaasa arvatud
menetluse väljatöötamiseks käesoleva protokollivastaselt kaadamise või merel tuhastamisega tegelevatest
laevadest jaõhusõidukitest teatamiseks.

4. Käesolevat protokolli ei kohaldata laevadele jaõhusõidukitele, mis vastavalt rahvusvahelise õiguse
põhimõtetele omavadsuveräänset puutumatust. Seejuures tagab iga osalisriik asjakohaste meetmetevõtmisega,
et eelnimetatud laevad ja õhusõidukid, mis on tema omand või mida takasutab, tegutseksid käesoleva protokolli
eesmärgi ja mõtte kohaselt, ningteavitab nendest meetmetest organisatsiooni.

5. Käesoleva protokolliga ühinedes või igal ajalpärast seda võib iga riik deklareerida, et ta kohaldab käesoleva
protokollisätteid oma laevadele ja õhusõidukitele, mida nimetatakse lõikes 4,arvestusega, et ainult tema võib
rakendada neid sätteid nimetatud laevade jaõhusõidukite suhtes.

 

ARTIKKEL 11
MENETLUSED NÕUETE TÄITMISEKS

1. Hiljemalt kaks aastat pärast käesolevaprotokolli jõustumist kehtestab osalisriikide kohtumine käesoleva
protokolli nõuete täitmisehindamiseks ja täitmise soodustamiseks vajalikud menetlusreeglid ja meetmed.Sellised
menetlusreeglid ja meetmed töötatakse välja konstruktiivsel viisiltäieliku ja avatud teabevahetuse võimaldamise
eesmärgil.

2. Pärast käesoleva protokolli kohaselt esitatudinformatsiooni ja vastavalt lõikele 1 kehtestatud menetlusreeglite
ja meetmetekaudu tehtud soovituste põhjalikku analüüsimist võib osalisriikide kohtumine pakkuda nõuandeid,
abi võikoostööd nii osalisriikidele kui ka nendele riikidele, kes ei ole käesolevaprotokolli osalised.

 

ARTIKKEL 12
PIIRKONDLIK KOOSTÖÖ

Käesoleva protokolli eesmärkide saavutamisekspüüavad teatud ühist huvi pakkuval geograafilisel alal
merekeskkonnakaitsmisega seotud osalisriigid edendada piirkonna iseärasusi arvestavatregionaalset koostööd,
sh käesoleva protokolli põhimõtetega kooskõlas olevatepiirkondlike kokkulepete sõlmimist, mis on suunatud
jäätmete või muude ainetekaadamisest või merel tuhastamisest põhjustatud reostuse vältimisele,vähendamisele
ja, kus võimalik, kõrvaldamisele. Osalisriigid peavad otsimavõimalusi koostööks osalisriikidega, kellega on
sõlmitud piirkondlikudkokkulepped, et töötada välja mitmesuguste konventsioonide asjaomasteosalisriikide
jaoks ühtlustatud menetlused.

 

ARTIKKEL 13
TEHNILINE KOOSTÖÖ JA ABI

1. Osalisriigid peavad organisatsioonisiseselt ja kooskõlas teiste pädevaterahvusvaheliste organisatsioonidega
edendama kahe- ja mitmepoolse abi andmistkaadamisest põhjustatud reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja
võimaluse korralkõrvaldamiseks vastavalt käesolevale protokollile nendele osalisriikidele, kestaotlevad:
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   1.1 teadus- ja tehniliste töötajate koolitamistteadusuuringute, seire ja protokolli nõuete jõustamise alal, sh
vajaduse korralriigisisese suutlikkuse suurendamiseks vajalike seadmete ja vahenditegavarustamist;

   1.2 käesoleva protokolli rakendamiseks vajalikkenõuandeid;

   1.3 jäätmetekke minimiseerimist japuhtaid tootmisprotsesse käsitlevat  informatsiooni ja tehnilist koostööd;

   1.4 teavet ja tehnilist koostööd seoses jäätmetekõrvaldamise ja töötlemisega ning muid meetmeid, mida
rakendatakse kaadamisestpõhjustatud reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja, võimaluse korral,kõrvaldamiseks;

   1.5 keskkonnasõbraliku tehnoloogia ja kaasnevaoskusteabe kasutamise võimalust arengumaadele ja
turumajandusele siirduvateleriikidele soodsatel tingimustel ning selliste teadmiste edasiandmist soodus-
jaeelistingimustel, vastavalt vastastikusele kokkuleppele, võttes arvesse niiintellektuaalse omandi kaitse vajadust
kui ka arengumaade ja turumajanduselesiirduvate maade erivajadusi.

2. Organisatsioon täidab järgmisi ülesandeid:

   2.1 edastab tehnilise koostöö taotlusi üheltosalisriigilt teisele, võttes sealjuures arvesse selliseid tegureid
nagutehnilised võimalused;

   2.2 koordineerib teiste pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidegaabitaotlustele vastamist vastavalt
vajadusele;

   2.3 piisavate ressursside olemasolu korral aitabarengumaadel ja turumajandusele siirduvatel riikidel, kes on
teatanud omasoovist saada käesoleva protokolli osalisriikideks, välja selgitada, milliseidvahendeid on vaja
käesoleva protokolli täielikuks rakendamiseks.

 

ARTIKKEL 14
TEADUSLIK JA TEHNILINEUURIMISTÖÖ

1. Osalisriigid võtavad asjakohaseid meetmeid, etedendada ja soodustada teaduslikku ja tehnilist uurimistööd
käesolevaprotokolli kohase kaadamisest ja muudest merereostuse allikatest põhjustatudreostuse vältimiseks,
vähendamiseks ja, võimaluse korral, kõrvaldamiseks.Nimetatud uuringud peavad sisaldama ennekõike reostuse
jälgimist, mõõtmist,hindamist ja analüüsi teaduslike meetodite abil.

2. Käesoleva protokolli eesmärkide saavutamisekssoodustavad osalisriigid asjakohase informatsiooni
kättesaadavust teisteleosalisriikidele, kes seda taotlevad:

   2.1 käesoleva protokolliga kooskõlas korraldatavateteaduslike ja tehniliste tööde tegemise ja meetmete
võtmise kohta;

   2.2 merealaste teaduslike ja tehniliste programmide ja nende abilsaavutatavate eesmärkide kohta;

   2.3 vastavalt artikli 9 lõike 1 punktis 1.3teostatud keskkonnamõju seire ja hindamise käigus tuvastatud mõjude
kohta.

 

ARTIKKEL 15
RIIGIVASTUTUS JA VASTUTUS KAHJUEEST

Vastavalt rahvusvaheliseõiguse põhimõtetele riikide vastutuse kohta teiste riikide keskkonnale võiükskõik
millisel muul alal keskkonnale kahju tekitamise eest, kohustuvadosalisriigid välja töötama menetluse vastutusele
võtmiseks jäätmete või muudeainete kaadamisest või merel tuhastamisest põhjustatud kahju eest.

 

ARTIKKEL 16
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Kõik käesoleva protokolli tõlgendamise võikohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse kõigepealt
läbirääkimiste,vahendamise või lepituse teel või muude rahumeelsete vahenditega vaidlusepoolte valikul.

2. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada kaheteistkümnekuu jooksul ühe poole poolt teisele poolele
nendevahelist vaidlust käsitlevateate edastamisest arvates, lahendatakse vaidlus ühe poole taotlusel lisas
3sätestatud vahekohtumenetluse kohaselt, kui vaidluse pooled ei lepi kokkukasutada ühte ÜRO mereõiguse
konventsiooni (1982) artikli 287 lõikes 1loetletud menetlustest. Osalisriigid võivad sellisekokkuleppe sõlmida
sõltumata sellest, kas nad on ÜRO mereõiguse konventsiooni(1982) osalisriigid või mitte.

Leht 6 / 11 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972....



3. Kui lepitakse kokku kasutada ühte ÜRO mereõigusekonventsiooni (1982) artikli 287 lõikes 1 nimetatud
menetlustest, kohaldatakse mutatis mutandiska sama konventsiooni XV osavalitud menetluse kohta käivaid
sätteid.

4. Lõikes 2 nimetatud kaheteistkümnekuist perioodivõib mõlema poole nõusolekul pikendada veel
kaheteistkümne kuu võrra.

5. Sõltumata lõikes 2 sätestatust võib iga riik, kui ta annab omanõusoleku olla seotud käesoleva protokolliga,
teatada peasekretärile, etartikli 3 lõigete 1 või 2 tõlgendamist või kohaldamist käsitleva vaidluselahendamiseks
lisas 3 sätestatud vahekohtumenetluse kohaselt on vajalik temasellekohane nõusolek.

 

ARTIKKEL 17
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Osalisriigid edendavad käesoleva protokollieesmärkide kohast tegevust pädevates rahvusvahelistes
organisatsioonides.

 

ARTIKKEL 18
OSALISRIIKIDE KOHTUMISED

1. Osalisriikide regulaarsetel ja erakorralistel kohtumistel jälgitaksepidevalt käesoleva protokolli rakendamist
ja hinnatakse selle tõhusust, ettuvastada võimalusi jäätmete või muude ainete kaadamisest põhjustatud
reostusevältimiseks, vähendamiseks ja, võimaluse korral, kõrvaldamiseks mõeldudtegevuse tõhustamiseks, kui
see osutub vajalikuks. Osalisriikide regulaarsetelja erakorralistel kohtumistel võivad osalisriigid selle eesmärgi
saavutamiseks:

   1.1 kooskõlas artiklitega 21 ja 22 vaadata läbi ja võtta vastu käesolevaprotokolli muudatusi;

   1.2 asutada vajaduse korral allorganeid, kes tegelevad mistahes küsimustega,mis võiks aidata kaasa käesoleva
protokolli efektiivsele rakendamisele;

   1.3 kaasata eksperdiasutusi, kes nõustavadosalisriike või organisatsiooni käesoleva protokolliga seotud
küsimustes;

   1.4 edendada koostööd pädevate rahvusvahelisteorganisatsioonidega, kes tegelevad reostuse vältimise ja
kontrolliga;

   1.5 hinnata vastavalt artikli 9 lõikele 4 esitatud teavet;

   1.6 koostöös pädevate rahvusvahelisteorganisatsioonidega töötada välja või võtta vastu artikli 8 lõikes 2
nimetatudmenetlusreegleid, sh erakorraliste ja hädaolukordade määratlemiseks vajalikkekriteeriume, ning
reegleid nimetatud olukordades konsultatsiooni saamise jaainete ohutu kõrvaldamise menetlusteks;

   1.7 kaaluda ja vastu võttaotsuseid;

   1.8 kaaluda vajaduselmis tahes vajalikke täiendavaid tegevusi.

2. Kui see osutubvajalikuks, võtavad osalisriigid esimesel kohtumisel vastu töökorra.

 

ARTIKKEL 19
ORGANISATSIOONI ÜLESANDED

1.Organisatsioon vastutab sekretariaaditeenusteosutamise eest käesoleva protokolliga seotud küsimustes. Iga
käesoleva protokolliosalisriik, kes ei ole nimetatud organisatsiooni liige, teeb asjakohasesissemakse kulude
katteks, mida organisatsioon nende ülesannete täitmiselkannab.

2. Käesoleva protokolli täitmise tagamiseks vajalike sekretariaaditeenustehulka kuuluvad:

   2.1 osalisriikide kohtumise kokkukutsumine kordaastas, kui osalisriigid ei otsusta teisiti, ning osalisriikide
erakorralistekohtumiste kokkukutsumine igal ajal kahe kolmandiku osalisriikide nõudel;
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   2.2 taotluse põhjal nõuannete andmine käesolevaprotokolli rakendamise ning protokolli kohaselt väljatöötatud
juhiste jamenetlusreeglite küsimustes;

   2.3 osalisriikide esitatud järelepärimiste ja teabeläbivaatamine, osalisriikidega ja pädevate rahvusvaheliste
organisatsioonidegakonsulteerimine ning osalisriikidele soovituste andmine protokolliga seotud,kuid sellega
otseselt hõlmamata küsimustes;

   2.4 protokolli artikli 18 lõikes 1 punktis 1.6nimetatud menetlusreeglite koostamise ja rakendamise
ettevalmistamine ningkoostamises ja rakendamises abistamine,  konsulteerides osalisriikide ja pädevate
rahvusvahelisteorganisatsioonidega nende väljatöötamisel ja rakendamisel;

   2.5 asjaomastele osalisriikidele kooskõlas käesolevaprotokolliga vastuvõetud teadete edastamine;

   2.6 kord kahe aasta jooksul käesoleva protokolli haldamiseeelarve ja rahandusaruande koostamine ning
kõikidele osalisriikideleedastamine.

3. Piisavate vahenditeolemasolu korral täidab organisatsioon lisaks artikli 13 lõike 2 punktis 2.3sätestatule
järgmisi ülesandeid:

   3.1 teeb koostööd merekeskkonna seisundi hindamisel;

   3.2 teeb koostööd pädevate rahvusvahelisteorganisatsioonidega, kes tegelevad reostuse vältimise ja
vähendamisega.

 

ARTIKKEL 20
LISAD

Käesoleva protokolli lisad moodustavadprotokolli lahutamatu osa.

 

ARTIKKEL 21
PROTOKOLLI MUUTMINE

1. Iga osalisriik võib teha käesoleva protokollisätete muutmise ettepanekuid. Organisatsioon edastab
muudatusettepaneku tekstiosalisriikidele vähemalt kuus kuud enne selle arutamist osalisriikideregulaarsel või
erakorralisel kohtumisel.

2. Käesoleva protokolli muudatused võetakse vastuosalisriikide regulaarsel kohtumisel või selleks
kokkukutsutud erakorraliselkohtumisel osalevate ja hääletavate osalisriikide kahe kolmandikupoolthäältega.

3. Protokolli muudatus jõustub selle heaks kiitnudosalisriikide suhtes kuuekümnendal päeval pärast seda,
kui kaks kolmandikkuosalisriikidest on esitanud organisatsioonile muudatuse heakskiitmiskirja.Ülejäänud
osalisriikide suhtes jõustub muudatus kuuekümnendal päeval arvatespäevast, mil see osalisriik esitas muudatuse
heakskiitmiskirja.

4. Peasekretär teavitab osalisriike igastosalisriikide kohtumisel vastuvõetud muudatusest ja päevast, mil see
muudatushakkab kehtima üldiselt ja iga osalisriigi suhtes eraldi.

5. Pärast käesoleva protokolli muudatuse jõustumistühineb käesoleva protokolliga ühinev riik käesoleva
protokolliga vastavalttehtud muudatustele, välja arvatud juhul, kui kaks kolmandikku osalisriike, kesosalevad ja
hääletavad muudatust osalisriikide regulaarsel või erakorraliselkohtumisel, lepivad kokku teisiti.

 

ARTIKKEL 22
LISADE MUUTMINE

1. Iga osalisriik võib teha käesoleva protokolli lisade muutmiseettepanekuid. Organisatsioon edastab
muudatusettepaneku teksti osalisriikidelevähemalt kuus kuud enne selle arutamist osalisriikide regulaarsel
võierakorralisel kohtumisel.

2. Välja arvatud lisa 3 osas, põhinevad lisade muudatused teaduslikel võitehnilistel kaalutlustel ning
nende osas võidakse arvesse võtta vastavaltvajadusele õiguslikke, sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid.
Nimetatudmuudatused võetakse vastu osalisriikide regulaarsel kohtumisel või sellekskokkukutsutud
erakorralisel kohtumisel osalevate ja hääletavate osalisriikidekahe kolmandiku poolthäältega.

3. Organisatsioon teatab viivitamatult kõikideleosalisriikidele lisade muudatustest, mis võetakse vastu
osalisriikideregulaarsel või erakorralisel kohtumisel.
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4. Välja arvatud lõikes 7 sätestatu osas, jõustuvadlisade muudatused iga osalisriigi suhtes kohe, kui see riik
teataborganisatsioonile muudatuse heakskiitmisest, või sada päeva pärast muudatusevastuvõtmist osalisriikide
kohtumisel, kui see päev on hilisem, välja arvatudnende osalisriikide suhtes, kes enne sajapäevase perioodi
lõppu deklareerivad,et nad ei saa muudatust sel ajal heaks kiita. Osalisriik võib igal ajalmuudatuse kohta
eelnevalt esitatud heakskiitmisest keeldumise deklaratsiooniasendada muudatuse heakskiitmisega ja sellega
jõustub tema suhtes muudatus,mille suhtes heakskiitmisest keelduv deklaratsioon eelnevalt esitati.

5. Peasekretär informeerib osalisriikeviivitamatult organisatsioonile esitatud heakskiitmistest ja
heakskiitmisestkeeldumise deklaratsioonidest.

6. Uus lisa või lisa muudatus, mis on seotudkäesoleva protokolli artiklite muutmisega, ei jõustu enne, kui
jõustubkäesoleva protokolli artiklite muudatus.

7. Vahekohtumenetlust käsitleva lisa 3 muutmiselening uute lisade vastuvõtmisele ja jõustumisele kohaldatakse
käesolevaprotokolli artiklite muutmise korda.

 

ARTIKKEL 23
PROTOKOLLI JA KONVENTSIOONIVAHELINE SUHE

Käesolev protokoll on konventsiooni suhtesülimuslik nende protokolli osalisriikide vahelistes suhetes, kes on
kakonventsiooni osalisriigid.

ARTIKKEL 24
ALLKIRJASTAMINE, RATIFITSEERIMINE,HEAKSKIITMINE, KINNITAMINE JA ÜHINEMINE

1. Käesolev protokoll on avatud allkirjastamiseks igale riigileorganisatsiooni peakorteris alates 1. aprillist 1997
kuni 31. maini 1998ning jääb pärast seda ühinemiseks avatuks kõigile riikidele.

2. Riigid võivad saada käesoleva protokolliosalisriikideks:

   2.1 andes allkirja, mis ei kuulu ratifitseerimisele,heakskiitmisele ega kinnitamisele; või

   2.2 andes allkirja, mis kuulub ratifitseerimisele, heakskiitmiselevõi kinnitamisele,

või

   2.3 ühinemise teel.

3. Ratifitseerimine, heakskiitmine, kinnitamine võiühinemine jõustub asjaomase dokumendi peasekretärile
hoiule andmisega.

 

ARTIKKEL25
JÕUSTUMINE

1. Protokoll jõustub kolmekümnendal päeval arvatespäevast, mil:

   1.1 vähemalt 26 riiki on avaldanud nõusolekut sidudaend käesoleva protokolliga vastavalt artiklile 24;

   1.2 kui lõike 1 punktis 1.1 nimetatud riikide hulgason vähemalt 15 konventsiooni osalisriiki.

2. Iga riigi jaoks, kes avaldab nõusolekut sidudaend käesoleva protokolliga pärast lõikes 1 nimetatud päeva
vastavalt artiklile24, jõustub protokoll kolmekümnendal päeval arvates päevast, mil see riik omanõusoleku
teatavaks tegi.

 

ARTIKKEL26
ÜLEMINEKUPERIOOD

1. Iga riik, kes ei olnud konventsiooni osalisriikenne 31. detsembrit 1996 ja kes avaldab nõusolekut siduda end
käesolevaprotokolliga enne selle jõustumist või viie aasta jooksul selle jõustumisepäevast arvates, võib oma
nõusolekust teatamise ajal teavitada peasekretäri, etteates nimetatud põhjustel ei saa ta üleminekuperioodi vältel,
mille kestvus eiületa lõikes 4 nimetatud perioodi, täita käesoleva protokolli teatavaidsätteid, mille hulka ei kuulu
lõikes 2 nimetatud sätted.
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2. Ükski lõike 1 kohaselt tehtud teade ei mõjutakäesoleva protokolli osalisriigi kohustusi, mis käsitlevad
radioaktiivsetejäätmete või muude radioaktiivsete ainete tuhastamist merel või nende merrekaadamist.

3. Iga osalisriik, kes vastavalt lõikele 1 teavitabpeasekretäri, et ta ei saa teates täpsustatud üleminekuperioodi
vältel täiesulatuses või osaliselt täita artikli 4 lõike 1 või artikli 9 sätteid, peabsellest olenemata keelama
nimetatud perioodi vältel selliste jäätmete või muudeainete kaadamise, mille kohta ta ei ole luba andnud, tegema
kõik endastoleneva, et võtta kasutusele haldus- või õiguslikke meetmeid, mis peavadtagama, et lubade andmine
ja lubade tingimused vastaksid lisa 2 sätetele, ninginformeerima peasekretäri kõigist antud lubadest.

4. Vastavalt lõikele 1 antud teates ei tohinimetatud üleminekuperiood olla pikem kui viis aastat selle teate
esitamisepäevast arvates.

5. Osalisriigid, kes on esitanud lõikes 1 nimetatudteate, esitavad esimesele osalisriikide kohtumisele pärast
nenderatifitseerimis-, heakskiitmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmistkäesoleva protokolli nõuetega
täieliku vastavuse tagamise programmi ja ajakavakoos kõigi vajalike tehnilise koostöö ning abi saamise
taotlustega vastavaltkäesoleva protokolli artiklile 13.

6. Osalisriigid, kes on esitanud lõike 1 kohaseteate, kehtestavad üleminekuperioodiks menetlusreeglid ja
meetmed, et rakendadaprogramme, mille nad esitasid käesoleva protokolli nõuetega täieliku vastavusetagamise
eesmärgil, ja jälgivad nende täitmist. Nimetatud osalisriigid esitavadigale üleminekuperioodi jooksul toimuvale
osalisriikide kohtumisele vajalikesammude astumiseks aruande edusammude kohta käesoleva protokolli
nõuetegatäieliku vastavuse saavutamisel.

 

ARTIKKEL 27
PROTOKOLLIST TAGANEMINE

1. Iga osalisriik võib käesolevast protokollisttaganeda igal ajal pärast kahe aasta möödumist päevast, mil
protokoll nimetatudosalisriigi suhtes jõustus.

2. Taganemine toimub taganemiskirja peasekretärilehoiule andmisega.

3. Taganemine jõustub üks aasta pärast päeva, milpeasekretär võttis vastu taganemiskirja, või kui
taganemiskirjas on nimetatudpikem periood, siis pärast selle perioodi lõppu.

 

ARTIKKEL 28
DEPOSITAAR

1. Käesolev protokoll antakse hoiulepeasekretärile.

2. Lisaks artikli 10lõikes 5, artikli 16 lõikes 5, artikli 21 lõikes 4, artikli 22 lõikes 5 jaartikli 26 lõikes 5 loetletud
ülesannetele, peabpeasekretär:

   2.1 informeerima kõiki käesolevale protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riike:

      2.1.1 igast uuest allakirjutamisest võiratifitseerimis-, heakskiitmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja
deponeerimisestkoos vastava kuupäevaga;

      2.1.2 käesoleva protokolli jõustumise päevast;

      2.1.3 igast käesolevast protokollist taganemisekirjast, koos sellise kirja saamise ja protokollist taganemise
jõustumisekuupäevaga.

   2.2 edastama käesoleva protokolli kinnitatud koopiadkõikidele riikidele, kes on protokollile alla kirjutanud või
sellega ühinenud.

3. Vahetult pärast käesoleva protokolli jõustumistsaadab peasekretär selle nõuetekohaselt kinnitatud koopia
ÜRO sekretariaadileregistreerimiseks ja avaldamiseks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsioonipõhikirja
artiklile 102.

 

ARTIKKEL 29
AUTENTSED TEKSTID

Käesolev protokoll onkoostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, inglise, prantsuse, vene jahispaania keeles,
kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.
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SELLE KINNITUSEKS onosalisriikide valitsuste nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevaleprotokollile
alla kirjutanud.1

KOOSTATUD LONDONIS tuhandeüheksasaja üheksakümne kuuenda aasta seitsmendal novembril.

______________
1Allkirjad välja jäetud

Lisa 1 Jäätmed või muud ained, mille kaadamist võib kaaluda

Lisa 2 Jäätmete või muude ainete, mille kaadamist võib kaaluda, hindamine

Lisa 3 Vahekohtumenetlus

1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Maritime Pollution by Dumping of Wastes and other
Matter, 1972 
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2250/4201/3002/1996prot_lisa1.pdf#
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