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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten ertoe worden 
verplicht in het belang van de Europese Unie toe te treden tot het Internationaal 
Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen 
(2009) of het te ratificeren
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (15902/2013),

– gezien Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG1,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 
lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a, punt v, en lid 8, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0485/2013),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het besluit van de Raad waarbij de lidstaten ertoe worden 
verplicht om in het belang van de Europese Unie toe te treden tot het Internationaal 
Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen 
(2009) of het te ratificeren;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

                                               
1 PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1. 
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TOELICHTING

1. Het Verdrag van Hongkong

Het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van 
schepen is op 15 mei 2009 vastgesteld onder auspiciën van de Internationale Maritieme 
Organisatie. Het moet door de grote vlaggen- en recyclingstaten worden geratificeerd om in 
werking te treden en effect te beginnen te sorteren. Op 9 januari 2014 was het verdrag 
ondertekend door vijf partijen en was slechts één partij (Noorwegen) tot het verdrag 
toegetreden1. Velen verwachten dat het verdrag niet voor 2020 in werking zal treden.

2. De EU-verordening inzake scheepsrecycling

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen is het illegaal om EU-schepen voor recycling uit te voeren naar niet-OESO-
landen. De uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen van de EU naar niet-OESO-landen is sinds 
1998 verboden, en vanwege de talrijke gevaarlijke materialen die zich aan boord van schepen 
bevinden, moet elk schip dat voor ontmanteling is bestemd, als gevaarlijk afval worden 
beschouwd. Helaas is het uitvoerverbod niet aan de specifieke kenmerken van schepen 
aangepast, omdat moeilijk is vast te stellen wanneer een schip afval wordt. Om die reden is 
het lastig gebleken het uitvoerverbod voor afgedankte schepen te handhaven en wordt het 
sinds de vaststelling ervan in feite vrijwel stelselmatig door de zeevaartsector genegeerd.

Op 20 november 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad 
Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling vastgesteld. Het doel van de 
verordening is om te zorgen voor de milieuverantwoorde recycling van EU-schepen. De 
verordening heeft ook tot doel om de ratificatie van het Internationaal Verdrag van Hongkong 
voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen uit 2009 ("het Verdrag van 
Hongkong") te bevorderen.

De nieuwe verordening wordt niet vroeger dan 31 december 2015 en niet later dan 
31 december 2018 van toepassing. In voorkomend geval sluit deze EU-schepen uit van het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen. Als zodanig legaliseert de verordening de recycling van EU-schepen in niet-
OESO-landen, mits de recycling plaatsvindt in inrichtingen die zijn opgenomen in een 
Europese lijst. Om in de Europese lijst te worden opgenomen moeten de inrichtingen aan 
strikte normen voldoen. 

3. Hoe zit het met de "strandingmethode"?

Het is van het grootste belang eraan te herinneren dat de EU-wetgever bij de vaststelling van 

                                               
1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling gebruikmaakte van zijn uitdrukkelijke recht 
om overeenkomstig artikel 1, lid 2 van het Verdrag van Hongkong strengere maatregelen te 
nemen om te zorgen voor een werkelijk veilige en milieuverantwoorde recycling van schepen. 

Dit is des te belangrijker gezien de aanhoudende controverse over "stranding" – de momenteel 
overheersende methode waarbij schepen worden afgebroken op een strand of op de slikken 
van een intergetijdengebied. Stranding vormt een groot, acuut en chronisch gevaar voor de 
werknemers en leidt tot ernstige milieuvervuiling. Helaas sluit het Verdrag van Hongkong de 
strandingmethode niet uit.

De EU-wetgever heeft in de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling evenwel bepalingen 
vastgesteld die inrichtingen die de strandingmethode toepassen, duidelijk uitsluiten van de 
Europese lijst. 

Ten eerste stelt artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1257/2013 verschillende voorschriften 
vast voor scheepsrecyclinginrichtingen die onmogelijk op een strand kunnen worden 
nageleefd: 

- onder c): opereren vanaf bouwwerken; 
- onder f): negatieve effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu voorkomen, 

onder andere door het aantoonbaar controleren op lekkage, in het bijzonder in 
intergetijdengebieden; 

- onder g), punt i): het insluiten van alle gevaarlijke materialen gedurende het volledige 
recyclingproces en voorts het uitsluitend op ondoordringbare ondergronden met 
doeltreffende drainagesystemen verwerken van gevaarlijke materialen en van de 
tijdens het recyclingproces voortgebrachte gevaarlijke afvalstoffen, en 

- onder h): ervoor zorgen dat het schip en alle delen van de scheepsrecyclinginrichting 
snel toegankelijk zijn voor materiaal dat nodig is bij noodsituaties, zoals 
brandbestrijdingsmiddelen en -voertuigen, ambulances en kranen.

Ten tweede bevat de verordening vier waarborgen om te zorgen voor naleving van die 
criteria:

- er is sprake van regelmatige certificatie, met inbegrip van inspecties ter plaatse van de 
scheepsrecyclinginrichtingen door onafhankelijke verificateurs (artikel 15, lid 4),

- de Commissie moet aanvragen in derde landen beoordelen voor ze worden opgenomen 
in de lijst (artikel 16, lid 1, letter b), de opname in de lijst is maximaal geldig voor een 
periode van vijf jaar (artikel 16, lid 3), hernieuwing is mogelijk maar hiervoor dient 
bijgewerkt bewijsmateriaal te worden geleverd (artikel 15, lid 6), en de Commissie 
verwijdert inrichtingen van de lijst indien ze niet aan de regels voldoen of indien ze 
geen bijgewerkt bewijsmateriaal leveren bij de hernieuwing (artikel 16, lid 4),

- ngo's mogen de Commissie vragen om maatregelen te nemen bij niet-naleving van de 
voorschriften (artikel 23), en

- de Commissie kan ad-hocinspecties verrichten (artikel 15, lid 4).

Ten derde stelt overweging 7 uitdrukkelijk dat de wetgever voornemens is om EU-schepen te 
doen ontmantelen in scheepsrecyclinginrichtingen waar veilige en milieuvriendelijke 
methoden worden gehanteerd, in plaats van die schepen naar substandaardlocaties te sturen.
Deze overweging stelt bovendien dat scheepsrecyclinginrichtingen op het grondgebied van 
een derde land een hoog beschermingsniveau inzake menselijke gezondheid en milieu moeten 
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waarborgen, dat grotendeels gelijkwaardig is met dat in de Unie – anders worden ze niet 
opgenomen in de Europese lijst.

De ontmanteling van een schip op een strand vormt een duidelijke inbreuk op de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). Derhalve kan op geen enkele wijze worden gesteld 
dat bij stranding een hoog beschermingsniveau inzake menselijke gezondheid en milieu wordt 
gewaarborgd dat "grotendeels gelijkwaardig is met dat in de Unie". Om die reden stelde de 
wetgever, toen hij de recycling van EU-schepen in niet-OESO-landen legaliseerde om de 
recycling van die schepen effectief te kunnen reguleren, zeer duidelijk dat stranding alleen in 
deugdelijke inrichtingen mag plaatsvinden. 

4. Het voorstel van de Commissie betreffende de ratificatie van het Verdrag van 
Hongkong

In haar voorstel COM(2012) 120 definitief, heeft de Commissie voorgesteld dat alle lidstaten 
het Verdrag van Hongkong moeten ratificeren bij de inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening inzake scheepsrecycling, en in elk geval uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 
van het besluit van de Raad.

5. Het besluit van de Raad betreffende de ratificatie van het Verdrag van Hongkong

De Raad heeft het voorstel van de Commissie gewijzigd: het herziene voorstel voor een 
besluit van de Raad verplicht de lidstaten niet langer om het verdrag te ratificeren, maar 
verleent hun slechts toestemming daartoe, en stelt derhalve geen ratificatietermijn vast voor 
de lidstaten.

Bovendien – en dat is bijzonder belangrijk – stelt het besluit van de Raad uitdrukkelijk dat 
alleen sommige artikelen van de verordening inzake scheepsrecycling zorgen voor de 
afstemming op het verdrag: artikel 5, lid 9 [sic!], voor het actualiseren van de inventaris van 
gevaarlijke materialen, artikel 7, lid 2, betreffende het scheepsrecyclingplan, artikel 10, leden 
1 en 2 betreffende inventariscertificaten en artikel 12, leden 1 en 3 met betrekking tot de 
vereiste dat schepen die de vlag van een derde land voeren een inventaris van gevaarlijke 
materialen aan boord hebben.

Het besluit van de Raad verwijst – zeer terecht! – niet naar verschillende andere artikelen van 
de nieuwe verordening die verder gaan dan het Verdrag van Hongkong, zoals: 

- artikel 13 inzake voorschriften om scheepsrecyclinginrichtingen in de Europese lijst 
op te nemen, 

- artikel 15, dat vaststelt welk bewijs moet worden geleverd om aan te tonen dat 
artikel 13 wordt nageleefd, met inbegrip van regelmatige inspecties ter plaatse, 

- artikel 16 inzake de vaststelling en actualisering van de Europese lijst, 
- artikel 23, dat natuurlijke of rechtspersonen het recht geeft om maatregelen te nemen 

tegen een inbreuk op artikel 13, juncto artikel 15 en artikel 16, lid 1, onder b), van die 
verordening.
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6. Moeten we goedkeuring hechten aan de ratificatie van het Verdrag van Hongkong 
terwijl het stranding toelaat?

Het Verdrag van Hongkong is vanuit EU-oogpunt onbevredigend - daarom gaat de nieuwe 
EU-verordening inzake scheepsrecycling, zoals hierboven uitgelegd, duidelijk verder dan het 
verdrag. Het verdrag blijft evenwel een belangrijke mondiale verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie. Aangezien de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling de recycling van 
EU-schepen in niet-OESO-landen alleen toestaat wanneer dat daadwerkelijk veilig en 
milieuverantwoord gebeurt, en aangezien het verbod op de uitvoer van gevaarlijke 
afvalstoffen van OESO- naar niet-OESO-landen overeenkomstig het Verdrag van Bazel 
moeilijk te handhaven bleek, is er geen reden om bezwaar te hebben tegen de mogelijkheid 
van de lidstaten om het Verdrag van Hongkong te ratificeren als een mondiale stap in de 
richting van een veiliger en milieuverantwoorder recycling van niet-EU-schepen.

7. Is er gevaar op een rechtsconflict wanneer het Verdrag van Hongkong in werking 
treedt voordat de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling van toepassing wordt?

Zoals hierboven vermeld legaliseert de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling de 
recycling van EU-schepen in niet-OESO-landen, mits de recycling plaatsvindt in inrichtingen 
die zijn opgenomen in een Europese lijst. De nieuwe verordening is niet vroeger dan 
31 december 2015 en niet later dan 31 december 2018 van toepassing. 

Er bestaat een theoretische mogelijkheid dat het Verdrag van Hongkong eerder in werking 
treedt dan de nieuwe verordening (indien de nieuwe verordening pas op de uiterste datum van 
31 december 2018 van toepassing zal zijn en genoeg landen voor 31 december 2016 het 
Verdrag van Hongkong ratificeren). In dat geval zouden de lidstaten de sloop van EU-schepen 
in niet-OESO-landen toestaan (en dat onder voorwaarden die niet aanvaardbaar zijn in de 
EU), terwijl de uitvoer van EU-schepen nog steeds verboden zou zijn, overeenkomstig de 
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

In het licht van de zeer trage ratificatie (in bijna vijf jaar tijd is slechts één partij toegetreden) 
en de strenge drievoudige voorwaarde voor ratificatie (ten minste vijftien staten waarvan de 
gecombineerde handelsvloot ten minste 40% van de brutotonnage van de mondiale 
koopvaardijvloot vertegenwoordigt en waarvan het gecombineerde maximale jaarlijkse 
scheepsrecyclingvolume in de voorbije 10 jaar ten minste drie procent van de brutotonnage 
van de gecombineerde koopvaardijvloot van die staten vertegenwoordigt), verwacht echter 
niemand dat het verdrag vóór 2020 in werking treedt. 

En zelfs als dat desondanks gebeurt, bevat de nieuwe verordening inzake scheepsrecycling in 
artikel 30 een herzieningsclausule die uiterlijk achttien maanden voor de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Hongkong wordt toegepast. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat het 
Verdrag van Hongkong eerder in werking treedt dan de verordening inzake scheepsrecycling, 
kan de wetgever de toepassingsdatum van de nieuwe verordening vervroegen om 
rechtsconflicten te vermijden.

8. Conclusie



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

NL

Concluderend beveelt de rapporteur aan goedkeuring te hechten aan het besluit van de Raad 
op grond waarvan de lidstaten kunnen toetreden tot het Verdrag van Hongkong of het kunnen 
ratificeren als een mondiale stap in de richting van een veiligere en meer milieuverantwoorde 
recycling van niet-EU-schepen, en benadrukt hij dat een werkelijk veilige en 
milieuverantwoorde recycling alleen wordt bereikt door verder te gaan dan het Verdrag van 
Hongkong, zoals het geval is in de nieuwe EU-verordening inzake scheepsrecycling. 


