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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta glede ratifikacije Mednarodne konvencije iz Hongkonga o 
varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij iz leta 2009 s strani držav članic v 
interesu Evropske unije ali njihovega pristopa k tej konvenciji
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15902/2013),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in 
Direktive 2009/16/ES1,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) ter 
točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C7-0304/2013),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2014),

1. odobri sklep Sveta glede ratifikacije Mednarodne konvencije iz Hongkonga o varnem in 
okolju prijaznem recikliranju ladij iz leta 2009 s strani držav članic ali njihovega 
pristopa k tej konvenciji

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

                                               
1 UL L 330, 10.12.2013, str. 1. 
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OBRAZLOŽITEV

1. Konvencija iz Hongkonga

Mednarodna konvencija iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij je bila 
sprejeta 15. maja 2009 pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije. Veljati in učinkovati 
bo lahko začela šele, ko jo bodo ratificirale večje države zastave in države, v katerih se 
recikliranje izvaja. Konvencijo je 9. januarja 2014 podpisalo pet pogodbenic, k njej pa je do 
zdaj pristopila samo ena pogodbenica (Norveška).1 Mnogi predvidevajo, da ne bo začela 
veljati pred letom 2020.

2. Uredba EU o recikliranju ladij

V skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov je izvažanje ladij EU 
za recikliranje v države, ki niso članice OECD, nezakonito. Izvažanje nevarnih odpadkov iz 
EU v države, ki niso članice OECD, je prepovedano vse od leta 1998, in ker so na krovu ladij 
najrazličnejši nevarni materiali, predstavlja vsaka ladja, namenjena za razstavljanje, nevarni 
odpadek. Prepoved izvoza žal ni prilagojena posebnostim ladij, saj je težko določiti, kdaj ladje 
postanejo odpadki. Zato je prepoved izvoza odpadnih ladij težko izvajati in jo ladjarska 
skupnost dejansko skoraj sistematično krši vse od njenega sprejetja.

Evropski parlament in Svet sta 20. novembra 2013 sprejela Uredbo (EU) št. 1257/2013 o 
recikliranju ladij. Namen te uredbe je zagotoviti okolju prijazno recikliranje ladij EU. Namen 
uredbe je tudi pospešiti ratifikacijo Mednarodne konvencije iz Hongkonga o varnem in okolju 
prijaznem recikliranju ladij iz leta 2009 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija iz Hongkonga).

Nova uredba se bo začela izvajati ne prej kot 31. decembra 2015 in ne pozneje kot 31. 
decembra 2018. V skladu z njo bodo ladje EU izvzete s področja uporabe Uredbe (ES) št. 
1013/2016 o pošiljkah odpadkov. Posledično bo recikliranje ladij EU v državah, ki niso 
članice OECD, zakonito, če se bo izvajalo v obratih, vključenih na evropski seznam. Če bodo 
obrati želeli biti vključeni na evropski seznam, bodo morali izpolnjevati stroge standarde. 

3. Vprašanje „plažne“ metode ali „nasedanja“

Izredno pomembno je opozoriti na to, da je zakonodajalec EU pri sprejemanju nove uredbe o 
recikliranju ladij uveljavil svojo izrecno pravico iz člena 1(2) Konvencije iz Hongkonga, da 
sprejme strožje ukrepe ter tako zagotovi resnično varno in okolju prijazno recikliranje ladij. 

To je toliko bolj pomembno, ker so v teku polemike o t.i. „plažni“ metodi, ki je trenutno 
prevladujoča metoda razstavljanja ladij na plažah in blatnih obalah v bibavičnem pasu. 
„Plažna“ metoda akutno in kronično izpostavlja delavce velikim tveganjem ter močno 
onesnažuje okolje. Konvencija iz Hongkonga „plažne“ metode žal ne izključuje.

Zakonodajalec EU je v novi uredbi o recikliranju ladij kljub temu sprejel določbe, ki jasno 

                                               
1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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onemogočajo vključitev obratov, ki uporabljajo „plažno“ metodo, na evropski seznam. 

Člen 13 Uredbe (EU) št. 1257/2013 na primer določa številne zahteve za obrate za recikliranje 
ladij, ki jim je nemogoče zadostiti na plaži: 

- točka (c), da je treba obratovati iz objektov, 
- točka (f), da je treba preprečiti škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje ter med 

drugim dokazati nadzor nad kakršnim koli uhajanjem, zlasti v bibavični pas, 
- točka (g)(i), da je treba med celotnim postopkom recikliranja zadržati vse nevarne 

materiale na krovu in poleg tega ravnati z nevarnimi materiali in odpadki, nastalimi 
med postopkom recikliranja, le na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi 
sistemi, ter 

- točka (h), da je treba zagotoviti hiter dostop za opremo za ukrepanje ob nesrečah, kot 
so oprema in vozila za gašenje požarov, reševalna vozila in žerjavi, do ladje in do vseh 
delov obrata za recikliranje ladij.

Uredba poleg tega vsebuje štiri zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh meril:
- predviden je redni postopek potrditve, ki vključuje inšpekcijske preglede obratov za 

recikliranje ladij na terenu, ki jih opravijo ustrezno usposobljeni neodvisni 
pregledniki (člen 15(4)),

- Komisija mora oceniti vloge obratov v tretjih državah, preden jih vključi na seznam 
(člen 16(1)(b)), vključitev velja največ pet let (člen 16(3), podaljšanje je mogoče, 
vendar je treba predložiti nove dokaze (člen 15(6) in Komisija odstrani obraz s 
seznama, če ne izpolnjuje več zahtev ali ne predloži najnovejših dokazov za 
podaljšanje (člen 16(4)),

- nevladne organizacije lahko od Komisije zahtevajo, da v primeru neizpolnjevanja 
zahtev ukrepa (člen 23), ter

- Komisija lahko naroči ad hoc inšpekcijske preglede (člen 15(4)).

V uvodni izjavi 7 je jasno izražen namen regulatorja, da ladje EU preusmeri od trenutnih 
podstandardnih obratov v obrate za recikliranje, ki uporabljajo varne in okolju prijazne 
metode razstavljanja. V njej je tudi navedeno, da bi morali obrati za recikliranje ladij v tretjih 
državah doseči visoko raven varovanja človekovih pravic in okolja, ki je na splošno 
enakovredna ravni v Uniji, v nasprotnem primeru se ne vključijo na evropski seznam.

Razstavljanje ladje na plaži očitno krši določbe okvirne Direktive o odpadkih 2008/98/ES. 
Zato „plažna“ metoda pod nobenim pogojem ne bi mogla doseči visoke ravni varovanja 
človekovih pravic in okolja, ki bi bila „na splošno enakovredna ravni v Uniji“. Zakonodajalec 
je v zvezi z legalizacijo recikliranja ladij EU v državah, ki niso članice OECD, da bi lahko 
učinkovito reguliral recikliranje v njih, zelo dobro pojasnil, da je to mogoče samo v ustreznih 
obratih.

4. Predlog Komisije za ratifikacijo Konvencije iz Hongkonga

Komisija je v svojem predlogu COM(2012)120 final predlagala, da bi morale vse države 
članice ratificirati Konvencijo iz Hongkonga ob začetku veljavnosti nove uredbe o 
recikliranju ladij oziroma v nobenem primeru ne pozneje kot tri leta po začetku veljavnosti 
sklepa Sveta.
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5. Sklep Sveta glede ratifikacije Konvencije iz Hongkonga

Svet je spremenil predlog Komisije: revidirani osnutek sklepa Sveta ne obvezuje več držav 
članic k ratifikaciji, vendar jim zgolj dovoljuje, da to naredijo; posledično državam članicam 
ne postavlja časovnega roka za ratifikacijo.

Poleg tega je zelo pomembno to, da sklep Sveta izrecno pojasnjuje, da samo nekateri členi 
uredbe o recikliranju ladij predvidevajo usklajenost s Konvencijo: člen 5(9) o posodabljanju 
popisa nevarnih materialov, člen 7(2) o načrtu za recikliranje ladje, člen 10(1) in 10(2) o 
potrdilih o popisu ter člen 12(1) in 12(3) o zahtevah za ladje, ki plujejo pod zastavo tretje 
države, da imajo na krovu popis nevarnih materialov.

Sklep Sveta se ne nanaša – in tako je tudi prav – na razne druge člene, v katerih nova uredba 
presega določbe Konvencije iz Hongkonga, med drugim: 

- člen 13, ki določa potrebne zahteve za obrate za recikliranje ladij, da se vključijo na 
evropski seznam, 

- člen 15, ki določa posamezna dokazila, ki jih je treba predložiti, da se potrditi 
izpolnjevanje zahtev iz člena 13, vključno z rednimi inšpekcijskimi pregledi na terenu, 

- člen 16 o pripravi in posodabljanju evropskega seznama, 
- člen 23, ki daje fizičnim in pravnim osebam pravico, da zahtevajo ukrepanje v primeru 

kršitve člena 13 v povezavi s členom 15 in členom 16(1)(b) te uredbe.

6. Bi morali odobriti ratifikacijo Konvencije iz Hongkonga, čeprav dopušča „plažno“ 
metodo?

Z vidika EU je Konvencija iz Hongkonga nezadovoljiva in to je tudi razlog, zakaj jo nova 
uredba EU o recikliranju ladij jasno presega, kot je razloženo zgoraj. Kljub temu pomeni 
Konvencija pomembno izboljšavo trenutnega stanja na svetovni ravni. Ker določbe nove 
uredbe o recikliranju ladij dovoljujejo recikliranje ladij EU v državah, ki niso članice OECD, 
le, če so obrati resnično varni in okolju prijazni, in ker je prepoved izvoza nevarnih odpadkov 
iz držav članic OECD v države, ki niso članice OECD, v skladu z Baselsko konvencijo težko 
izvajati, ni razloga, da državam članicam ne bi dovolili ratifikacije Konvencije iz Hongkonga 
kot koraka na svetovni ravni v smeri varnejšega in okolju prijaznejšega recikliranja ladij, ki 
niso iz EU.

7. Ali obstaja nevarnost pravnih sporov, če začne Konvencija iz Hongkonga veljati pred 
začetkom izvajanja nove uredbe o recikliranju ladij?

Kot je navedeno zgoraj, bo z novo uredbo o recikliranju ladij recikliranje ladij EU v državah, 
ki niso članice OECD, postalo zakonito, če se bo izvajalo v obratih, vključenih na evropski 
seznam. Nova uredba se bo začela izvajati ne prej kot 31. decembra 2015 in ne pozneje kot 
31. decembra 2018. 

Obstaja teoretična možnost, da Konvencija iz Hongkonga začne veljati pred začetkom 
izvajanja nove uredbe (če se nova uredba začne izvajati ob izteku roka, 31. decembra 2018, 
Konvencija iz Hongkonga pa zbere dovolj ratifikacij do 31. decembra 2016). V takšnem 
primeru bi države članice dovoljevale razrez ladij EU v državah, ki niso članice OECD (in to 
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pod pogoji, ki ne bi bili sprejemljivi v EU), njihov izvoz pa bi še vedno prepovedovala uredba 
o pošiljkah odpadkov.

A glede na to, da je ratifikacija do zdaj potekala zelo počasi (v skoraj petih letih je pristopila 
samo ena pogodbenica) ter da je pogojena s kar tremi dejavniki (najmanj 15 držav, katerih 
skupno trgovsko ladjevje predstavlja najmanj 40 odstotkov bruto tonaže svetovnega 
trgovskega ladjevja in katerih skupni največji letni obseg recikliranja ladij v predhodnih 10 
letih predstavlja najmanj tri odstotke bruto tonaže skupnega trgovskega ladjevja zadevnih 
držav), nihče ne pričakuje, da bi Konvencija začela veljati pred letom 2020. 

In tudi če bi do tega prišlo, nova uredba o recikliranju ladij v členu 30 vsebuje določbo o 
pregledu, ki se opravi najpozneje 18 mesecev pred začetkom veljavnosti Konvencije iz 
Hongkonga. V malo verjetnem primeru, da bi Konvencija iz Hongkonga začela veljati pred 
začetkom izvajanja uredbe o recikliranju ladij, lahko zakonodajalec preloži začetek izvajanja 
nove uredbe na zgodnejši datum in se tako izogne pravnemu sporu. 

8. Sklep

Poročevalec priporoča odobritev sklepa Sveta, ki državam članicam omogoča ratifikacijo 
Konvencije iz Hongkonga ali pristop k njej, kot koraka na svetovni ravni v smeri varnejšega 
in okolju prijaznejšega recikliranja ladij, ki niso iz EU, pri tem pa vztraja, da je resnično varno 
in okolju prijazno recikliranje ladij mogoče doseči samo z določbami, ki presegajo določbe 
Konvencije iz Hongkonga, kot so sprejete v novi uredbi EU o recikliranju ladij. 


