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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl 2009 m. Honkongo tarptautinės konvencijos dėl 
saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo ratifikavimo valstybėse narėse arba 
valstybių narių prisijungimo prie jos atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15902/2013),

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB1,

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a 
punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C7-0485/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją (A7-0000/2014),

1. pritaria Tarybos sprendimui dėl 2009 m. Honkongo tarptautinės konvencijos dėl 
saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo ratifikavimo valstybėse narėse arba 
valstybių narių prisijungimo prie jos atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.

                                               
1 OL L 330, 2013 12 10, p. 1. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Honkongo konvencija

2009 m. gegužės 15 d. Tarptautinėje jūrų organizacijoje buvo priimta Tarptautinė Honkongo 
konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo. Kad ji įsigaliotų ir pasijustų jos 
poveikis, ją turi ratifikuoti pagrindinės vėliavos valstybės ir perdirbimo valstybės. 2014 m. 
sausio 9 d. Konvenciją pasirašė penkios šalys, bet iki šiol dar tik viena šalis prie jos prisijungė 
(Norvegija)1. Daugelis mano, kad konvencija įsigalios ne anksčiau kaip 2020 m.

2. ES reglamentas dėl laivų perdirbimo

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nuostatas ES laivų eksportas į 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) nepriklausančias valstybes 
perdirbimui yra neteisėtas. Pavojingų atliekų eksportas iš ES į EBPO nepriklausančias 
valstybes draudžiamas nuo 1998 m., o dėl laive esančių įvairių pavojingų medžiagų bet koks 
išmontuoti plukdomas laivas priskiriamas prie pavojingų atliekų. Deja, eksporto draudimas 
nėra pritaikytas pagal laisvų specifiškumą, nes sunku nustatyti, kada laivai pavirsta 
atliekomis. Todėl eksporto draudimą buvo sunku įgyvendinti atliekomis tapusiems laivams ir 
iš tikrųjų laivybos bendruomenė beveik sistemingai jo nesilaikė nuo pat jo taikymo pradžios.

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 
Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo. Šio reglamento tikslas ‒ užtikrinti aplinkai tinkamą ES 
laivų perdirbimą. Šiuo reglamentu taip pat siekiama paskatinti 2009 m. Tarptautinės 
Honkongo konvencijos dėl saugaus ir aplinką tausojančio laivų perdirbimo (toliau –
Honkongo konvencija) ratifikavimą.

Naujasis reglamentas bus pradėtas taikyti ne anksčiau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. ir ne vėliau 
kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Kai taikoma, ES laivai nebus įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo taikymo sritį. Šiuo reglamentu bus įteisintas ES laivų 
perdirbimas EBPO nepriklausančiose valstybėse, jeigu perdirbimas bus atliekamas 
kompleksuose, kurie įtraukti į Europos Sąjungos sąrašą. Kad kompleksai būtų įtraukti į 
Europos Sąjungos sąrašą, jie turi atitikti griežtus standartus. 

3. Išmontavimo kompleksai, kuriuose laivas tiesiog ištraukiamas į krantą (angl. 
beaching)

Labai svarbu priminti, kad ES teisės aktų leidėjas, priimdamas naują reglamentą dėl laivų 
perdirbimo, pasinaudojo savo teise, kuri aiškiai įtvirtinta Honkongo konvencijos 1 straipsnio 2 
dalyje, imtis griežtesnių teisinių priemonių, kad būtų užtikrintas iš tikrųjų saugus ir aplinkai 
tinkamas laivų perdirbimas. 

Į tai svarbu atsižvelgti, nes nesutariama dėl kompleksų, kuriuose laivas tiesiog ištraukiamas į 
krantą, naudojimo ‒ tai šiuo metu paplitęs išmontavimo būdas, kai laivai išardomi krante ir 

                                               
1http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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įlankos potvynių ir atoslūgių zonoje esančiuose dumblo plotuose. Tokiuose kompleksuose 
darbuotojams kyla didelis pavojus dėl ūminių ir lėtinių padarinių sveikatai, taip pat labai 
teršiama aplinka. Deja, Honkongo konvencijoje nėra atsisakoma praktikos, kai laivai 
išmontuojami ištraukiant juos į krantą.

Tačiau naujame reglamente dėl laivų perdirbimo ES teisės aktų leidėjas priėmė nuostatas, 
kuriomis aiškiai atsisakoma kompleksų, kuriuose laivai išmontuojami ištraukiant juos į 
krantą, įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą. 

Visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 12 straipsnyje laivų perdirbimo kompleksams 
nustatomi įvairūs reikalavimai, kurių neatitinka kompleksai, kuriuose laivas tiesiog 
ištraukiamas į krantą: 
− c punktu reikalaujama vykdyti veiklą pastatytose struktūrose; 
− f punktu reikalaujama užkirsti kelią neigiamam poveikiui žmonių sveikatai ir aplinkai, 

be kita ko, parodyti, kad gali sustabdyti bet kokį nuotėkį, ypač eulitoralės zonose; 
− g punkto i papunkčiu reikalaujama užtikrinti, kad viso laivo perdirbimo proceso metu 

visos pavojingos medžiagos būtų sulaikomos taip, kad nepatektų į aplinką; be to, 
užtikrinti, kad pavojingos medžiagos ir laivo perdirbimo proceso metu susidariusios 
atliekos būtų tvarkomos tik ant nelaidaus pagrindo, turinčio veiksmingas drenažo 
sistemas; ir 

− h punktu reikalaujama užtikrinti, kad avarijų likvidavimo įranga, pavyzdžiui, 
priešgaisrinė įranga ir transporto priemonės, greitosios pagalbos automobiliai ir kranai, 
galėtų būti greitai atgabenta ar patekti į laivą ir į visas laivų perdirbimo komplekso 
vietas;

Antra, reglamente nustatomos keturios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti 
atitiktį tiems kriterijams:

‒ turi būti vykdomas reguliarus sertifikavimas, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos 
atlieka perdirbimo kompleksų nepriklausomi tikrintojai (15 straipsnio 4 dalis),

‒ Prieš įtraukdama į sąrašą Komisija turi įvertinti trečiųjų šalių paraiškas (16 straipsnio 
1 dalies b punktas), ilgiausias įtraukimo galiojimo laikotarpis yra tik penkeri metai 
(16 straipsnio 3 dalis), atnaujinimas galimas, bet įmanomas tik pateikus naujus 
įrodymus (15 straipsnio 6 dalis) ir Komisija kompleksus išbraukia iš sąrašo, jei
nesilaikoma reikalavimų arba atnaujinus nepateikiami nauji įrodymai (16 straipsnio 4 
dalis),

‒ nevyriausybinės organizacijos turi teisę prašyti Komisijos imtis veiksmų dėl 
reikalavimų nesilaikymo (23 straipsnis); ir

‒ Komisija turi teisę nurodyti atlikti ad hoc patikrinimus (15 straipsnio 4 dalis).

Trečia, 7 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodomas reguliavimo institucijos ketinimas 
nukreipti ES laivus į laivų perdirbimo kompleksus, kuriuose laivai išmontuojami taikant 
saugius ir aplinką tausojančius metodus, o ne į standartų neatitinkančias vietas, kas šiuo metu 
vyksta. Šioje dalyje taip pat nurodoma, kad trečiojoje šalyje esančių laivų perdirbimo 
kompleksų atveju reikalavimais turėtų būti pasiektas aukštas žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygis, iš esmės atitinkantis Sąjungos apsaugos lygį, kitaip jie nebūtų įtraukti į 
Europos Sąjungos sąrašą.

Laivų išmontavimu krante būtų aiškiai pažeistos Pagrindų direktyvos dėl atliekų 2008/98/EB 
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nuostatos. Todėl jokiu būdu negalima tikėtis, kad laivų išmontavimo ištraukiant juos į krantą 
metodu būtų pasiektas aukštas žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis, „iš esmės 
atitinkantis Sąjungos apsaugos lygį“. Todėl teisės aktų leidėjas, įteisindamas ES laivų 
perdirbimą EBPO nepriklausančiose valstybėse ir siekdamas veiksmingai reglamentuoti jų 
perdirbimą, labai aiškiai nurodė, kad tai gali būti atliekama tik tam tinkamuose kompleksuose.

4. Komisijos pasiūlymas dėl Honkongo konvencijos ratifikavimo

Komisija savo pasiūlyme (COM(2012) 120 galutinis) pažymėjo, kad visos valstybės narės 
turėtų būti įpareigotos ratifikuoti Honkongo konvenciją įsigaliojus naujam reglamentui dėl 
laivų perdirbimo ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per trejus metus nuo Tarybos sprendimo 
įsigaliojimo.

5. Tarybos sprendimas dėl Honkongo konvencijos ratifikavimo

Taryba iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą: persvarstytame Tarybos sprendimo projekte 
valstybės narės nėra įpareigojamos ratifikuoti Konvenciją, o tik įgaliojamos tai padaryti, taigi 
valstybėms narėms nėra nustatomas galutinis terminas ją ratifikuoti.

Be to, labai svarbu tai, kad Tarybos sprendime aiškiai nurodoma, kad tik tam tikruose 
reglamento dėl laivų perdirbimo straipsniuose numatomas teisės suderinimas su Konvencija: 
5 straipsnio 9 dalis [sic!] dėl pavojingų medžiagų inventoriaus atnaujinimo, 7 straipsnio 2 
dalis dėl laivų perdirbimo plano, 10 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 2 dalis dėl inventoriaus 
sertifikatų, 12 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis dėl reikalavimo su trečiosios valstybės 
vėliava plaukiojantiems laivams turėti laive pavojingų medžiagų inventorių.

Tarybos sprendime ‒ ir pagrįstai! ‒ nenurodomi įvairūs kiti straipsniai, kuriuose naujuoju 
reglamentu nustatomi griežtesni reikalavimai, palyginti su Honkongo konvencijos 
nuostatomis, pvz., be kita ko: 
− 13 straipsnis, kuriuo nustatomi laivų perdirbimo kompleksams būtini reikalavimai, 

kurie įtraukiami į Europos Sąjungos sąrašą; 
− 15 straipsnis, kuriame išvardijami konkretūs įrodymai, pateikiami siekiant įrodyti 

suderinamumą su 13 straipsniu, įskaitant reguliarius patikrinimus vietoje; 
− 16 straipsnis, kuriame reglamentuojamas Europos Sąjungos sąrašo sudarymas ir 

atnaujinimas; 
− 23 straipsnis, kuriuo fiziniams ar juridiniams asmenims suteikiama teisė prašyti imtis 

veiksmų dėl šio reglamento 13 straipsnio, kartu su 15 straipsniu ir 16 straipsnio 1 
dalies b punktu, pažeidimo.

6. Ar turėtume sutikti su Honkongo konvencijos ratifikavimu, net jeigu joje pritariama 
laivų išmontavimui krante?

Honkongo konvencija yra nepatenkinama ES požiūriu; tai priežastis, dėl kurios naujajame ES 
reglamente dėl laivų perdirbimo įtvirtinamos neabejotinai griežtesnės nuostatos, kaip pirmiau 
paaiškinta. Tačiau Konvencija vis tiek yra svarbus žingsnis pasaulio lygmeniu siekiant 
pakeisti dabartinę padėtį. Kadangi naujojo reglamento dėl laivų perdirbimo nuostatomis 
leidžiama perdirbti ES laivus EBPO nepriklausančiose valstybėse tik tuo atveju, kai toks 
perdirbimas yra iš tikrųjų saugus ir tinkamas aplinkai, ir kadangi buvo sunku įgyvendinti 
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pavojingų atliekų eksporto iš EBPO valstybių į EBPO nepriklausančias valstybes draudimą 
pagal Bazelio konvenciją, nėra jokio pagrindo prieštarauti valstybių narių teisei ratifikuoti 
Honkongo konvenciją, nes tai žingsnis pasaulio mastu siekiant saugesnio ir aplinkai 
tinkamesnio ne ES šalių laivų perdirbimo.

7. Ar yra teisės kolizijos pavojus tuo atveju, jeigu Honkongo konvencija įsigaliotų prieš 
naujojo reglamento dėl laivų perdirbimo taikymą?

Kaip minėta pirmiau, naujuoju reglamentu dėl laivų perdirbimo bus įteisintas ES laivų 
perdirbimas EBPO nepriklausančiose valstybėse, jeigu perdirbimas bus atliekamas 
kompleksuose, kurie įtraukti į Europos Sąjungos sąrašą. Naujasis reglamentas bus pradėtas 
taikyti ne anksčiau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 

Teoriškai Honkongo konvencija gali įsigalioti iki naujojo reglamento taikymo pradžios (jeigu 
naujasis reglamentas bus pradėtas taikyti tik ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., o 
Honkongo konvenciją ratifikuos pakankamai daug šalių iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tokiu 
atveju valstybės narės leistų išmontuoti ES laivus EBPO nepriklausančiose valstybėse (be to, 
tokiomis sąlygomis, kurios būtų nepriimtinos ES), o jų eksportas vis dar būtų draudžiamas 
pagal reglamentą dėl atliekų vežimo.

Tačiau, atsižvelgiant į iki šiol labai lėtą ratifikavimą (per beveik penkerius metus prisijungė 
tik viena šalis) ir reiklią trejopą sąlygą dėl ratifikavimo (Konvenciją ratifikuoja mažiausiai 
15 valstybių, kurių prekybiniai laivynai kartu sudėjus sudaro mažiausiai 40 proc. pasaulio 
prekybinio laivyno bendrosios talpos ir kurių bendras didžiausias perdirbtų laivų metinis tūris 
per pastaruosius 10 metų sudaro ne mažiau kaip 3 proc. tų valstybių visų prekybinių laivų 
bendrosios talpos), niekas nesitiki, kad Konvencija įsigalios iki 2020 m.; 

Net jeigu taip nutiktų, naujojo reglamento dėl laivų perdirbimo 30 straipsnyje numatyta 
peržiūros sąlyga; peržiūra atliekama ne vėliau kaip likus 18 mėnesių iki Honkongo 
konvencijos įsigaliojimo. Labai neįtikėtinu atveju, jeigu Honkongo konvencija įsigaliotų iki 
reglamento dėl laivų perdirbimo taikymo datos, teisės aktų leidėjas galėtų paankstinti naujojo 
reglamento taikymo datą, kad būtų išvengta teisės kolizijos.

8. Išvada

Apibendrinant, pranešėjas rekomenduoja pritarti Tarybos sprendimui, kuriuo valstybės narės 
raginamos ratifikuoti ar prisijungti prie Honkongo konvencijos, vertindamas tai kaip žingsnį 
pasaulio lygmeniu siekiant saugesnio ir aplinkai tinkamesnio ne ES šalių laivų perdirbimo, 
kartu primygtinai teigia, kad iš tikrųjų saugus ir aplinkai tinkamas laivų perdirbimas yra 
galimas tik nustatant griežtesnes nuostatas, palyginti su Honkongo konvencijos nuostatomis, 
kaip apibrėžta naujajame ES reglamente dėl laivų perdirbimo. 


