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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi alusten turvallista ja ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätystä koskevan vuoden 2009 Hongkongin kansainvälisen 
yleissopimuksen ratifioimisesta jäsenvaltioiden toimesta tai niiden liittymisestä siihen 
Euroopan unionin edun mukaisesti
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15902/2013),

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1257/2013 aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
muuttamisesta ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta1,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 
1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 8 kohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0485/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen (A7-0000/2014),

1. antaa hyväksyntänsä neuvoston päätökselle alusten turvallista ja ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätystä koskevan vuoden 2009 Hongkongin kansainvälisen 
yleissopimuksen ratifioimisesta jäsenvaltioiden toimesta tai niiden liittymisestä siihen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.
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PERUSTELUT

1. Hongkongin yleissopimus

Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin 
kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin 15. toukokuuta 2009 Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa. Sen voimaantulo ja tuloksekas täytäntöönpano 
edellyttävät, että sen ratifioi riittävä määrä sekä suuria lippuvaltioita että kierrätysvaltioita.
Yleissopimuksen oli 9. tammikuuta 2014 allekirjoittanut viisi osapuolta, joista ainoastaan yksi 
(Norja) oli siihen mennessä liittynyt siihen1. Moni pitää todennäköisenä, että yleissopimus ei 
kuitenkaan tule voimaan ennen vuotta 2020.

2. Aluskierrätyksestä annettu EU:n asetus

EU:n alusten vienti muihin kuin OECD-valtioihin on laitonta jätteiden siirrosta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesti. Vaarallisten jätteiden vienti EU:sta muihin kuin 
OECD-valtioihin on kielletty vuodesta 1998 alkaen. Monenlaisten aluksella olevien 
vaarallisten materiaalien vuoksi kaikki purettavaksi vietävät alukset ovat vaarallisia jätteitä.
Vientikieltoa ei ole valitettavasti mukautettu alusten erityisominaisuuksiin, koska on vaikea 
määrittää, milloin aluksista tulee jätettä. Tästä syystä on osoittautunut vaikeaksi panna 
vientikieltoa täytäntöön jätteeksi katsottavien alusten kohdalla, ja merenkulkuyhteisö on lähes 
järjestelmällisesti jättänyt ottamatta sen huomioon sen hyväksymisestä alkaen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 20. marraskuuta 2013 aluskierrätyksestä 
annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa EU:n alusten 
ympäristön kannalta asianmukainen kierrätys. Asetuksella pyritään myös helpottamaan 
vuonna 2009 tehdyn turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista aluskierrätystä koskevan 
kansainvälisen Hongkongin yleissopimuksen, jäljempänä ˮyleissopimusˮ, ratifiointia.

Uuden asetuksen soveltaminen alkaa aikaisintaan 31. joulukuuta 2015 ja viimeistään 
31. joulukuuta 2018. EU:n alukset vapautetaan sen nojalla jätteiden siirrosta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 soveltamisesta. Asetuksessa laillistetaan EU:n alusten 
kierrättäminen muissa kuin OECD-valtioissa edellyttäen, että kierrätys suoritetaan laitoksissa, 
jotka on otettu eurooppalaiseen luetteloon. Laitoksien on täytettävä tiukkoja vaatimuksia, jotta 
ne otetaan eurooppalaiseen luetteloon.

3. Entä rantaromutusmenetelmä?

On ehdottoman tärkeää muistuttaa, että kun EU:n lainsäätäjä hyväksyi aluskierrätyksestä 
annetun uuden asetuksen, lainsäätäjä käytti Hongkongin yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdan 
mukaista yksinomaista oikeuttaan toteuttaa tiukempia toimenpiteitä, jotta taataan ehdottoman 
turvallinen ja ympäristön kannalta asianmukainen aluskierrätys.

                                               
1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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Tämä on erityisen tärkeää, koska rantaromutusmenetelmään eli tällä hetkellä yleisimmin 
käytettyyn menetelmään, jossa alukset ajetaan rannalle ja vuorovesialueen mutamatalikkoihin, 
suhtaudutaan ristiriitaisesti. Ympäristön saastumisen lisäksi työntekijät altistuvat 
rantaromutusmenetelmän vuoksi sekä akuuteille että kroonisille vakaville riskeille.
Hongkongin yleissopimuksessa ei valitettavasti suljeta pois mahdollisuutta noudattaa 
rantaromutusmenetelmää.

EU:n lainsäätäjä hyväksyi kuitenkin aluskierrätyksestä annettuun uuteen asetukseen sisältyviä 
säännöksiä, joissa suljetaan selvästi pois mahdollisuus ottaa eurooppalaiselle listalle 
rantaromutusmenetelmää noudattavia laitoksia.

Ensinnäkin asetuksessa (EU) N:o 1257/2013 olevassa 12 artiklassa asetetaan alusten 
kierrätyslaitokselle lukuisia vaatimuksia, joita on mahdoton täyttää rannalla:

– c kohdan mukaan se käyttää toiminnassaan pysyviä rakenteita
– f kohdan mukaan se ehkäisee ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 

haitallisia vaikutuksia ja muun muassa osoittaa, että mahdolliset vuodot ovat 
hallinnassa, erityisesti vuorovesialueilla

– g kohdan i alakohdan mukaan koko kierrätysprosessin aikana esiintyvät vaaralliset 
materiaalit eristetään ja lisäksi vaarallisten materiaalien ja aluskierrätysprosessin 
kuluessa syntyneitä jätteitä käsitellään ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla 
tiloissa, joissa on tehokkaat viemäröintilaitteet, ja

– h kohdan mukaan se varmistaa, että hätätilanteissa tarvittavat laitteet, kuten 
palontorjuntalaitteet ja -ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit pääsevät nopeasti alukseen 
ja kaikkiin aluskierrätyslaitoksen tiloihin.

Toiseksi asetuksessa määritetään neljä suojatoimea, joilla varmistetaan mainittujen 
perusteiden noudattaminen:

– noudatetaan säännönmukaista tarkastusmenettelyä, mukaan lukien riippumattomien 
todentajien suorittamat aluskierrätyslaitoksien tarkastukset (15 artiklan 4 kohta)

– komissio arvioi hakemuksia kolmansissa maissa ennen luetteloon ottamista 
(16 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja luetteloon sisällyttäminen on voimassa enintään 
viiden vuoden ajan (16 artiklan 3 kohta), uusiminen on mahdollista mutta edellyttää 
päivitettyä näyttöä (15 artiklan 6 kohta) ja komissio poistaa luettelosta, jos säädettyjä 
vaatimuksia ei noudateta tai jos päivitettyä näyttöä ei ole toimitettu uusimista varten 
(16 artiklan 4 kohta)

– valtioista riippumattomat järjestöt voivat esittää komissiolle toimintapyynnön, mikäli 
vaatimuksia ei noudateta (23 artikla) ja

– komissio voi tehdä lisätarkastuksia (15 artiklan 4 kohta).

Kolmanneksi johdanto-osan 7 kappaleessa tuodaan yksiselitteisesti esille lainsäätäjän 
pyrkimys ohjata EU:n alukset aluskierrätyslaitoksiin, jotka käyttävät turvallisia ja ympäristön 
kannalta asianmukaisia menetelmiä alusten purkamisessa, sen sijaan, että ne ohjattaisiin 
laitoksiin, jotka eivät täytä tarvittavia vaatimuksia, mikä on nykyisin vallitseva käytäntö. Siinä 
lausutaan myös, että kolmannessa maassa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten osalta olisi 



PE527.888v02-00 8/10 PR\1018492FI.doc

FI

saavutettava ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, joka pääpiirteissään 
vastaa unionin tasoa – muutoin niitä ei sisällytetä eurooppalaiseen luetteloon.

Aluksen purkaminen rannalla olisi selvästi jätteistä annetun puitedirektiivin 2008/98/EY 
vastaista. Näin ollen on mahdoton kuvitella, että rantaromutusmenetelmän avulla voitaisiin 
katsoa saavutettavan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, joka 
ˮpääpiirteissään vastaa unionin tasoaˮ. Tästä syystä, kun lainsäätäjä laillisti EU:n alusten 
kierrättämisen muissa kuin OECD-valtioissa voidakseen tosiasiallisesti säännellä niiden 
kierrättämistä, lainsäätäjä painotti selvästi, että se voidaan suorittaa ainoastaan 
asianmukaisissa laitoksissa.

4. Hongkongin yleissopimuksen ratifioimista koskeva komission ehdotus

Komissio esitti ehdotuksessaan COM(2012)0120 final, että kaikki jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava ratifioimaan Hongkongin yleissopimus aluskierrätyksestä annetun uuden 
asetuksen tultua voimaan ja joka tapauksessa viimeistään kolmen vuoden kuluttua neuvoston 
päätöksen voimaantulosta.

5. Hongkongin yleissopimuksen ratifioimista koskeva neuvoston päätös

Neuvosto muutti komission ehdotusta: tarkistetussa esityksessä neuvoston päätökseksi ei enää 
velvoiteta jäsenvaltioita ratifioimaan yleissopimusta vaan tyydytään sallimaan ratifioiminen –
mistä seuraa, että jäsenvaltioille ei aseteta ratifioimista koskevaa määräaikaa.

Lisäksi, mikä on hyvin tärkeää, neuvoston päätöksessä selvennetään yksiselitteisesti, että 
ainoastaan tietyissä aluskierrätyksestä annetun asetuksen artikloissa säädetään 
yleissopimukseen mukauttamisesta: niitä ovat vaarallisten materiaalien luettelon päivittämistä 
koskeva 5 artiklan 9 kohta (sic), aluskierrätyssuunnitelmaa koskeva 7 artiklan 2 kohta, 
inventaariotodistuskirjoja koskeva 10 artiklan 1 kohta ja 10 artiklan 2 kohta sekä 12 artiklan 
1 kohta ja 12 artiklan 3 kohta, joiden mukaan kolmannen lipun alla purjehtivan aluksen 
mukana on oltava vaarallisten materiaalien luettelo.

Neuvoston päätöksessä ei perustellusta syystä viitata muihin artikloihin, joissa uusi asetus 
menee Hongkongin yleissopimuksen säännöksiä pidemmälle ja joita ovat muun muassa

– 13 artikla, jossa esitetään vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätyslaitosten ottamista 
eurooppalaiseen luetteloon

– 15 artikla, joka koskee hakemukseen liitettävää näyttöä siitä, että laitos täyttää 
13 artiklassa säädetyt vaatimukset, laitoksien tarkastukset mukaan lukien

– 16 artikla, joka koskee eurooppalaisen luettelon laatimista ja päivittämistä
– 23 artikla, jossa luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille annetaan oikeus pyytää 

toteuttamaan toimia, kun on kyse mainitun asetuksen 13 artiklan sekä samanaikaisesti 
sen 15 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta.
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6. Olisiko Hongkongin yleissopimus ratifioitava, vaikka siinä sallitaan 
rantaromutusmenetelmä?

Hongkongin yleissopimus on EU:n kannalta epätyydyttävä, minkä vuoksi aluskierrätyksestä 
annetussa uudessa EU:n asetuksessa mentiin selvästi sitä pidemmälle, kuten edellä 
selvitetään. Yleissopimuksessa nykytilannetta parannetaan kuitenkin merkittävästi ja 
kokonaisvaltaisesti. Aluskierrätyksestä annetun uuden asetuksen säännöksissä sallitaan EU:n 
alusten kierrättäminen muissa kuin OECD-valtioissa ainoastaan, kun se on ehdottoman 
turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista. Lisäksi kielto, joka koskee vaarallisen 
jätteen vientiä OECD-valtioista muihin kuin OECD-valtioihin Baselin yleissopimuksen 
mukaisesti, osoittautui vaikeaksi panna täytäntöön. Näistä kahdesta syystä ei ole perusteita 
estää jäsenvaltioita ratifioimasta Hongkongin yleissopimusta kokonaisvaltaisena toimena 
kohti muiden kuin EU:n alusten turvallisempaa ja ympäristön kannalta asianmukaisempaa 
kierrätystä.

7. Syntyykö oikeudellisen ristiriidan riski, jos Hongkongin yleissopimus tulee voimaan 
ennen aluskierrätyksestä annetun uuden asetuksen soveltamista?

Kuten edellä todettiin, aluskierrätyksestä annetussa uudessa asetuksessa laillistetaan EU:n 
alusten kierrättäminen muissa kuin OECD-valtioissa edellyttäen, että kierrätys suoritetaan 
laitoksissa, jotka on otettu eurooppalaiseen luetteloon. Uuden asetuksen soveltaminen alkaa 
aikaisintaan 31. joulukuuta 2015 ja viimeistään 31. joulukuuta 2018.

Teoriassa on mahdollista, että Hongkongin yleissopimus tulee voimaan ennen uuden 
asetuksen soveltamisen aloittamista (jos uuden asetuksen soveltaminen alkaa viimeistään 
31. joulukuuta 2018 ja jos riittävän monet valtiot ratifioivat Hongkongin yleissopimuksen 
31. joulukuuta 2016 mennessä). Tässä tapauksessa jäsenvaltiot sallisivat EU:n alusten 
romuttamisen muissa kuin OECD-valtioissa (ja oloissa, jotka eivät olisi hyväksyttäviä 
EU:ssa), samalla kun niiden vienti olisi edelleen kiellettyä jätteiden siirrosta annetun 
asetuksen nojalla.

Ottaen kuitenkin huomioon, että ratifiointi on toistaiseksi ollut hyvin hidasta (vain yksi 
osapuoli on liittynyt yleissopimukseen lähes viiden vuoden aikana) ja että ratifioinnille on 
kolme ehtoa (vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto on yhteensä vähintään 40 prosenttia 
maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen 
kierrätettävien alusten enimmäismäärä edeltävien kymmenen vuoden aikana on ollut 
vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston 
bruttovetoisuudesta), kukaan ei odota yleissopimuksen tulevan voimaan ennen vuotta 2020.

Vaikka näin kävisikin, aluskierrätyksestä annetun uuden asetuksen 30 artiklassa on 
uudelleentarkastelua koskeva lauseke, joka pannaan täytäntöön viimeistään 18 kuukautta 
ennen Hongkongin yleissopimuksen voimaantuloa. Siinä erittäin epätodennäköisessä 
tapauksessa, että Hongkongin yleissopimus tulee voimaan ennen aluskierrätyksestä annetun 
asetuksen soveltamispäivää, lainsäätäjä voi aikaistaa uuden asetuksen soveltamispäivää 
oikeudellisen ristiriidan välttämiseksi.

8. Päätelmät
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Lopuksi todettakoon, että esittelijä suosittelee neuvoston päätöksen hyväksymistä, jonka 
mukaan jäsenvaltiot voivat ratifioida Hongkongin yleissopimuksen tai liittyä siihen 
kokonaisvaltaisena toimena kohti muiden kuin EU:n alusten turvallisempaa ja ympäristön 
kannalta asianmukaisempaa kierrätystä, painottaen samalla, että ehdottoman turvallinen ja 
ympäristön kannalta asianmukainen kierrätys edellyttää Hongkongin yleissopimuksen 
säännöksien ylittämistä, sellaisina kuin ne on hyväksytty aluskierrätyksestä annetussa uudessa 
EU:n asetuksessa.


