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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs 
ratificētu 2009. gada Honkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un videi 
nekaitīgu pārstrādi vai pievienotos tai
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15902/2013),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 
2009/16/EK1,

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunkta v) punktu un 8. punktu (C7-0485/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
(A7-0000/2014),

1. sniedz piekrišanu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis ratificētu 2009. gada 
Honkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi vai 
pievienotos tai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

                                               
1 OV L 330, 10.12.2013., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

1. Honkongas konvencija

Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi pieņemta 
2009. gada 15. maijā Starptautiskās Jūrniecības organizācijas paspārnē. Tā jāratificē valstīm, 
ar kuru karogu kuģo vairākums kuģu un kurās tiek pārstrādāts ievērojams kuģu daudzums, lai 
tā stātos spēkā un sniegtu rezultātus. Piecas puses parakstīja konvenciju 2014. gada 9. janvārī, 
un līdz šim tikai viena puse (Norvēģija) ir tai pievienojusies1. Paredzams, ka konvencija 
nestāsies spēkā līdz 2020. gadam.

2. ES regula par kuģu pārstrādi

Saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, 
ES kuģu eksports pārstrādei uz valstīm, kas nav ESAO valstis, nav likumīgs. Bīstamo 
atkritumu eksports no ES uz valstīm, kas nav ESAO valstis, ir aizliegts kopš 1998. gada, un, 
ņemot vērā dažādos bīstamos materiālus, kas atrodas uz kuģa, visi demontējamie kuģi ir 
bīstamie atkritumi. Diemžēl eksporta aizliegums nav pielāgots kuģu īpatnībām, jo ir grūti 
noteikt, kad kuģi kļūst par atkritumiem. Tāpēc apliecinājies, ka eksporta aizliegumu ir grūti 
piemērot atkritumu kuģiem, un kuģniecības kopiena jau kopš tā pieņemšanas to gandrīz nekad 
nav ņēmusi vērā.

Eiropas Parlaments un Padome 2013. gada 20. novembrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1257/2013 
par kuģu pārstrādi. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt ES kuģu pārstrādi videi nekaitīgā veidā. 
Regulas mērķis ir arī sekmēt 2009. gada Honkongas starptautiskās konvencijas par kuģu 
drošu un videi nekaitīgu pārstrādi (turpmāk „Honkongas konvencija”) ratifikāciju.

Jauno regulu sāks piemērot ne agrāk kā 2015. gada 31. decembrī un ne vēlāk kā 2018. gada 
31. decembrī. Attiecīgā gadījumā ES kuģi ar to tiks izslēgti no Regulas (EK) Nr. 1013/2006 
par atkritumu sūtījumiem piemērošanas jomas. Tādējādi pēc būtības tiks legalizēta ES kuģu 
pārstrāde valstīs, kas nav ESAO valstis, ja vien pārstrāde notiek Eiropas sarakstā uzskaitītajās 
rūpnīcās. Lai rūpnīca tiktu iekļauta Eiropas sarakstā, tai jāatbilst stingriem standartiem.

3. Kas ir ar demontāžu piekrastes zonā?

Ir ļoti svarīgi atgādināt, ka ES likumdevējs, pieņemot jauno regulu par kuģu pārstrādi, 
izmantoja Honkongas konvencijas 1. panta 2. punktā skaidri noteiktās tiesības īstenot 
stingrākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka kuģi tiek pārstrādāti patiešām droši un videi 
nekaitīgi.

Tas ir vēl jo svarīgāk tāpēc, ka pašreiz tiek risināti strīdi par demontāžu piekrastes zonā, kas 

                                               
1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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pašlaik ir ierastākā kuģu demontāžas metode, proti, kuģi tiek demontēti piekrastē un 
plūdmaiņu zonas dubļu sanesās. Demontāža piekrastē rada lielus draudus strādniekiem — gan 
akūtu, gan hronisku saslimšanu draudus —, kā arī ievērojami piesārņo dabu. Diemžēl 
Honkongas konvencijā demontāža piekrastē nav aizliegta.

Tomēr ES likumdevējs jaunajā regulā par kuģu pārstrādi pieņēmis noteikumus, kas skaidri 
aizliedz iekļaut Eiropas sarakstā rūpnīcas, kuras kuģus demontē piekrastē.

Pirmkārt, Regulas (ES) Nr. 1257/2013 13. pantā kuģu pārstrādes rūpnīcām noteiktas dažādas 
prasības, ko nav iespējams ievērot, demontējot kuģi piekrastē:

– c) apakšpunktā noteikta prasība, ka tām jādarbojas izbūvētās struktūrās;
– f) apakšpunktā noteikta prasība, ka tajās nedrīkst pieļaut nelabvēlīgu ietekmi uz 

cilvēka veselību un vidi un jāpierāda, ka tiek kontrolētas jebkādas noplūdes, īpaši 
plūdmaiņu zonās;

– g) apakšpunkta i) punktā noteikta prasība savākt visus bīstamos materiālus visas kuģa 
pārstrādes laikā un papildus tam — ar bīstamiem materiāliem un atkritumiem, kas 
radušies kuģa pārstrādes laikā, darboties tikai uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar 
efektīvām kanalizācijas sistēmām;

– h) apakšpunktā noteikta prasība nodrošināt, ka kuģim un visai kuģu pārstrādes 
rūpnīcas teritorijai var ātri piekļūt ar avārijas aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēsības 
aprīkojumu un transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības 
transportlīdzekļiem un celtņiem.

Otrkārt, regulā ietverti četri aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu šo kritēriju ievērošanu:
– kuģu pārstrādes rūpnīcas tiek regulāri sertificētas, tostarp neatkarīgi inspektori veic 

inspekcijas uz vietas (15. panta 4. punkts),
– Komisijai jānovērtē pieteikumi no trešām valstīm pirms rūpnīcas iekļaušanas sarakstā 

(16. panta 1. punkta b) apakšpunkts), iekļaušanas maksimālais termiņš ir pieci gadi 
(16. panta 3. punkts), šā termiņa pagarināšana ir iespējama, bet ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegti aktualizēti pierādījumi (15. panta 6. punkts), un Komisija svītro no saraksta 
uzņēmumus, kas neievēro noteikumus vai pagarināšanas gadījumā neiesniedz 
aktualizētus pierādījumus (16. panta 4. punkts). 

– NVO var pieprasīt Komisijai rīkoties, ja netiek ievērotas prasības (23. pants), un
– Komisija var nosūtīt īpašus inspektorus (15. panta 4. punkts).

Treškārt, 7. apsvērumā skaidri noteikts regulatora nodoms ES kuģus novirzīt no pašreizējām 
standartiem neatbilstošajām rūpnīcām uz pārstrādes rūpnīcām, kurās kuģu demontāžai 
izmanto drošas un videi nekaitīgas metodes. Tajā arī norādīts, ka kuģu pārstrādes rūpnīcām, 
kuras atrodas trešā valstī, būtu jāpanāk augsts cilvēka veselības un vides aizsardzības līmenis, 
kas visumā atbilstu līmenim Savienībā, citādi tās netiks iekļautas Eiropas sarakstā.

Kuģu demontāža piekrastē nepārprotami neatbilstu Direktīvas 2008/98/EK („Atkritumu 
pamatdirektīva”) noteikumiem. Tāpēc nekādi nav iedomājams, ka demontāžu piekrastē varētu 
uzskatīt par metodi, kurā ievērots augsts cilvēka veselības un vides aizsardzības līmenis, kas 
„kopumā atbilstu līmenim Savienībā”. Tādēļ likumdevējs, legalizējot ES kuģu pārstrādi 
valstīs, kas nav ESAO valstis, ar mērķi to iedarbīgi regulēt, nepārprotami norādīja, ka kuģus 
var pārstrādāt tikai piemērotās rūpnīcās.
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4. Komisijas priekšlikums par Honkongas konvencijas ratifikāciju

Komisija priekšlikumā COM(2012)0120 final ierosināja, ka dalībvalstīm pēc jaunās regulas 
par kuģu pārstrādi stāšanās spēkā būtu obligāti jāratificē Honkongas konvencija ne vēlāk kā 
trīs gadus pēc Padomes lēmuma stāšanās spēkā.

5. Padomes lēmums par Honkongas konvencijas ratifikāciju

Padome grozīja Komisijas priekšlikumu: pārskatītajā Padomes lēmuma projektā vairs nav 
prasības dalībvalstīm obligāti ratificēt konvenciju, tajā ir tikai atļauts dalībvalstīm to darīt, 
tāpēc dalībvalstīm nav arī noteikts ratifikācijas termiņš.

Turklāt (un tas ir ļoti svarīgi!) Padomes lēmumā skaidri norādīts, ka tikai dažos regulas par 
kuģu pārstrādi pantos paredzēta saskaņošana ar konvenciju: 5. panta 9. punktā [sic!] par 
bīstamo materiālu uzskaitījuma atjaunināšanu, 7. panta 2. punktā par kuģa pārstrādes plānu, 
10. panta 1. un 2. punktā par uzskaitījuma sertifikātiem un 12. panta 1. un 3. punktā par 
prasībām, ka uz kuģiem, kas kuģo ar trešās valsts karogu, jābūt bīstamo materiālu 
uzskaitījumam.

Padomes lēmumā (un tas ir pareizi!): – nav minēti dažādi citi jaunās regulas panti, kuru 
noteikumi ir plašāki par Honkongas konvencijas noteikumiem, piemēram, cita starpā:

– 13. pants, kurā noteiktas prasības kuģu pārstrādes rūpnīcām, lai tās iekļautu Eiropas 
sarakstā,

– 15. pants, kurā norādīti konkrētie pierādījumi, kas jānodrošina, lai apliecinātu, ka tiek 
ievērots 13. pants, tostarp regulāras inspekcijas uz vietas,

– 16. pants par Eiropas saraksta izveidi un atjaunināšanu,
– 23. pants, kurā fiziskām un juridiskām personām paredzētas tiesības lūgt rīkoties, ja 

tiek pārkāpts regulas 13. pants saistībā ar 15. pantu un 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

6. Vai mums būtu jāpiekrīt ratificēt Honkongas konvenciju, kaut arī tajā pieļauta kuģu 
demontāža piekrastē?

Honkongas konvencija neatbilst ES standartiem, tāpēc jaunajā ES regulā par kuģu pārstrādi 
nepārprotami tika noteiktas stingrākas prasības, kā paskaidrots iepriekš. Tomēr konvencija 
ievērojami uzlabo pašreizējo situāciju pasaules līmenī. Tā kā jaunajā regulā par kuģu pārstrādi 
ES kuģu pārstrāde valstīs, kas nav ESAO valstis, atļauta tikai tādā gadījumā, ja pārstrāde ir 
patiešām droša un videi nekaitīga, un tā kā izrādījies, ka Bāzeles konvencijā noteikto 
aizliegumu eksportēt bīstamos atkritumus no ESAO valstīm uz valstīm, kas nav ESAO 
valstis, ir grūti piemērot, nav iemesla iebilst pret atļauju dalībvalstīm ratificēt Honkongas 
konvenciju, kas pasaules līmenī ir virzība uz kuģu, kas nav ES kuģi, pārstrādi drošākā un 
videi nekaitīgākā veidā.
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7. Vai ir iespēja, ka radīsies juridisks konflikts, ja Honkongas konvencija stāsies spēkā 
pirms regulas par kuģu pārstrādi piemērošanas sākuma?

Kā norādīts iepriekš, pieņemot jauno regulu par kuģu pārstrādi, pēc būtības tiks legalizēta ES 
kuģu pārstrāde valstīs, kas nav ESAO valstis, ja vien pārstrāde notiek Eiropas sarakstā 
uzskatītajās rūpnīcās. Jauno regulu sāks piemērot ne agrāk kā 2015. gada 31. decembrī un ne 
vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī.

Teorētiski ir iespējams, ka Honkongas konvencija stāsies spēkā pirms jaunās regulas 
piemērošanas sākuma (ja jauno regulu sāks piemērot tikai vēlākajā noteiktajā datumā, proti, 
2018. gada 31. decembrī, un Honkongas konvenciju līdz 2016. gada 31. decembrim ratificēs 
pietiekami daudz valstu). Šādā gadījumā dalībvalstis pieļautu ES kuģu nodošanu metāllūžņos 
valstīs, kas nav ESAO valstis (turklāt tādos apstākļos, kas nav pieņemami ES), tomēr saskaņā 
ar Atkritumu sūtījumu regulu kuģus vēl joprojām nedrīkstētu eksportēt.

Tomēr, ņemot vērā to, ka līdz šim ratifikācija norisinājusies ļoti lēni (gandrīz piecu gadu laikā 
konvencijai pievienojusies tikai viena puse) un ka ratifikācijai noteikti vismaz 3 nosacījumi 
(vismaz 15 valstis, kuru tirdzniecības flotu kopējā tonnāža ir vismaz 40 % no pasaules 
tirdzniecības flotes bruto tonnāžas un kuru kopējais ikgadējais maksimālais pārstrādāto kuģu 
apjoms pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz 3 procenti no šo valstu kopējās tirdzniecības flotes 
bruto tonnāžas), nav paredzams, ka konvencija stāsies spēkā pirms 2020. gada.

Pat ja tā tomēr notiktu, jaunās regulas par kuģu pārstrādi 30. pantā ir pārskatīšanas klauzula, 
kurā paredzēts, ka regula jāpārskata ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms Honkongas konvencijas 
stāšanās spēkā. Ja piepildīsies mazticamais scenārijs un Honkongas konvencija stāsies spēkā 
pirms regulas par kuģu pārstrādi piemērošanas sākuma datuma, likumdevējs varētu noteikt 
ātrāku regulas piemērošanas sākuma datumu, lai izvairītos no juridiskā konflikta.

8. Secinājums

Nobeigumā referents iesaka piekrist Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstīm atļauj ratificēt 
Honkongas konvenciju vai tai pievienoties, jo tas pasaules līmenī ir virzība uz kuģu, kas nav 
ES kuģi, pārstrādi drošākā un videi nekaitīgākā veidā, bet arī uzsver, ka patiešām drošu un 
videi nekaitīgu pārstrādi var panākt, tikai nosakot par Honkongas konvencijas noteikumiem 
stingrākus noteikumus, kas pieņemti jaunajā ES regulā par kuģu pārstrādi.


