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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten kierrätyksestä
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0118),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0082/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Osasto

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

                                               
1 EUVL C 299, 4.10.2012, s. 158.
2 ...
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS
alusten kierrätyksestä ympäristön kannalta hyväksyttävästä 

alusten kierrätyksestä ja käsittelemisestä 
sekä direktiivin 2009/16/EY ja asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Aluksen kierrätyksellä" tarkoitetaan tässä asetuksessa aluksen purkamista alusten 
kierrätyslaitoksella, mutta määritelmä ei kata purkamisen seurauksena syntyvän jätteen 
käsittelyä. Komission ehdotuksessa asetusta sovelletaan kuitenkin myös jätteen 
jatkokäsittelyyn. Tämän vuoksi myös otsikossa olisi viitattava siihen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Niin kutsuttu "rantaromutus", joka 
on yleisimmin käytetty menetelmä aluksen 
purkamiseksi, ei edusta eikä se voi 
edustaa turvallista ja asianmukaista 
kierrätystä, ja siksi sitä ei enää pitäisi 
hyväksyä.

Or. en

Perustelu

Parlamentti katsoi 21. toukokuuta 2008 laivanromutustoiminnan parantamista koskevasta 
vihreästä kirjasta antamassaan päätöslauselmassa, että on "eettisesti vastuutonta antaa 
alusten romuttamiseen liittyvien ihmisarvoa alentavien ja ympäristöä tuhoavien olosuhteiden 
jatkua edelleen" (1 kohta) ja että "rannalle ajaminen [olisi määriteltävä] kielletyksi 
romuttamismenetelmäksi" (12 kohta). Parlamentti vaati 26. maaliskuuta 2009 antamassaan 
päätöslauselmassa "selkeästi kieltämään käytöstä poistettavien laivojen 'rantaromutuksen'" 
(6 kohta). Myös tämän asetuksen olisi perustuttava näihin kantoihin.



PR\919679FI.doc 7/84 PE498.083v02-00

FI

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Menetelmät, joilla nykyistä 
lainsäädännön noudattamista valvotaan 
kansainvälisellä ja EU:n tasolla, eivät sovi 
alusten ja kansainvälisen merenkulun 
erityispiirteisiin, ja ne ovat osoittautuneet 
tehottomiksi pyrittäessä ehkäisemään 
alusten kierrätyskäytäntöjä, jotka eivät ole 
turvallisia ja asianmukaisia.

(2) Menetelmät, joilla nykyistä 
lainsäädännön noudattamista valvotaan 
kansainvälisellä ja unionin tasolla, eivät 
sovi alusten ja kansainvälisen merenkulun 
erityispiirteisiin, ja ne ovat osoittautuneet 
tehottomiksi pyrittäessä ehkäisemään
vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten
vienti OECD-järjestöön kuulumattomiin 
maihin ja ehkäisemään siten alusten
kierrätyskäytäntöjä, jotka eivät ole 
turvallisia ja asianmukaisia.

Or. en

Perustelu

Toimituksellinen täsmennys.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) OECD-maiden tämänhetkinen alusten 
kierrätyskapasiteetti, jota EU:n 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat 
alukset voivat käyttää, on riittämätön.
Turvallinen ja asianmukainen 
kierrätyskapasiteetti, jota jo on OECD:n 
ulkopuolisissa maissa, on riittävä 
kaikkien EU:n lipun alla purjehtivien 
alusten käsittelyyn, ja sen uskotaan 
laajentuvan edelleen vuoteen 2015 
mennessä niiden toimien seurauksena, 
joita kierrätystä harjoittavat maat 
toteuttavat Hongkongin yleissopimuksen 
vaatimusten täyttämiseksi.

(3) OECD-maiden tämänhetkistä alusten 
kierrätyskapasiteettia, jota vientiin 
tarkoitettua vaaralliseksi jätteeksi 
katsottavat alukset voivat käyttää, ei 
hyödynnetä riittävästi. Yhdysvalloissa 
kiistellään parhaillaan maassa toimivien 
alusten kierrätyslaitosten 
käyttömahdollisuuksista ja 
kapasiteeteista. Riippumatta Yhdysvaltain 
tilanteesta tältä osin eräissä 
jäsenvaltioissa ja OECD:n jäsenmaissa 
on mahdollisesti merkittävästi 
kapasiteettia, joka saattaa lähes riittää 
EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivien 
alusten (EU:n alukset) käsittelemiseen, 



PE498.083v02-00 8/84 PR\919679FI.doc

FI

mikäli se otetaan kokonaan käyttöön. Kun 
tähän yhdistetään nykyinen ja 
mahdollinen OECD:n ulkopuolisten 
maiden turvallinen ja asianmukainen 
kierrätyskapasiteetti, sen pitäisi riittää 
kaikkien EU-alusten käsittelemiseen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää viitata Euroopassa ja OECD-maissa olevaan mahdollisesti huomattavaan 
kapasiteettiin. Komission vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan jäsenvaltioissa voitaisiin 
ottaa käyttöön jopa miljoona kevytpainotonnia vuosittain ja Turkissa enintään 600 000 
kevytpainotonnia, kun sen aikainen kapasiteetti oli 200 000 kevytpainotonnia EU:ssa ja 
50 000 Turkissa. Kysynnän odotetaan nousevan 1,6–2,0 kevytpainotonniin vuosittain. 
Tietyissä OECD:n ulkopuolisissa maissa voitaisiin ottaa käyttöön yli miljoona 
kevytpainotonnia turvallista ja asianmukaista kierrätyskapasiteettia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Alusten kierrätyksen 
tämänhetkisessä tilanteessa on 
tunnusomaista kustannusten 
äärimmilleen viety ulkoistaminen. 
Korkeimman tarjouksen jätealuksista 
esittävät ne alusten kierrätyslaitokset, 
joissa ei juurikaan noudateta 
työntekijöiden, ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelua koskevia normeja. 
Tämän seurauksena suurin osa maailman 
kierrätettäviksi tarkoitetuista aluksista 
puretaan tiettyjen valtioiden rannoilla 
ihmisarvoa alentavissa ja ympäristöä 
tuhoavissa olosuhteissa, joita ei voida 
hyväksyä. On asianmukaista luoda 
rahoitusväline, jota sovelletaan kaikkiin 
EU:n satamiin saapuviin aluksiin niiden 
lippuvaltiosta riippumatta ja jolla tämä 
tilanne korjataan tukemalla vaaralliseksi 
jätteeksi katsottavien alusten ympäristön 
kannalta asianmukaista kierrätystä ja 
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käsittelyä tarjoavien laitosten 
kilpailukykyä heikkolaatuisiin toimijoihin 
nähden.

Or. en

Perustelu

Se, että suurin osa aluksista romutetaan edelleen sanoinkuvaamattomissa olosuhteissa, johtuu 
ennen muuta markkinoiden toimimattomuudesta: Terveyteen ja ympäristöön liittyvät 
kustannukset on kokonaan ulkoistettu, jolloin alusten omistajia kannustetaan vääristyneellä 
tavalla myymään aluksensa kierrätyslaitokselle, joka soveltaa kaikkein löysimpiä normeja.
Mikäli tilanteeseen ei puututa päättäväisesti, se jatkuu entisellään, erityisesti mikäli laillisten 
vaatimusten noudattaminen voidaan välttää helposti vaihtamalla lippuvaltiota, mikä on
mahdollista komission ehdotuksen mukaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) "Saastuttaja maksaa" -periaatteen 
mukaisesti olisi alusten omistajien 
vastattava alusten ympäristön kannalta 
asianmukaisen kierrätyksen 
kustannuksista. Ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi olisi otettava 
käyttöön maksujärjestelmä, jolla kerätään 
varoja EU-alusten ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätystä ja käsittelyä 
tarjoavien toimijoiden taloudellisen 
kilpailukyvyn tukemiseen. Kaikkien EU:n 
satamiin ja ankkuripaikoille saapuvien 
alusten olisi osallistuttava EU-alusten 
ympäristön kannalta asianmukaisen 
kierrätyksen ja käsittelyn kustannuksiin, 
jotta heikennetään EU-aluksia koskevia 
taloudellisia kannustimia turvautua 
heikkolaatuisiin laitoksiin. Tämän olisi 
myös heikennettävä toisen lipun alle 
siirtymisen houkuttavuutta sekä luotava 
alusten ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätys- ja 
käsittelykapasiteettia, joka hyödyttää 
kaikkia aluksia. Kyseisten maksujen olisi 
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oltava oikeudenmukaisia, syrjimättömiä 
ja avoimia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Alusten turvallista ja ympäristön 
kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva 
Hongkongin kansainvälinen yleissopimus
(jäljempänä 'Hongkongin yleissopimus') 
hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
alaisuudessa Baselin yleissopimuksen 
pyynnöstä. Hongkongin yleissopimus tulee 
voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, 
kun sen ovat ratifioineet vähintään
15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä 
vastaa vähintään 40 prosenttia maailman 
kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja 
joiden yhdistetty vuosittainen purettavien 
alusten enimmäismäärä edeltävien
10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme 
prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta.
Jäsenvaltioiden tulisi ratifioida
yleissopimus mahdollisimman pian, jotta 
nopeutettaisiin sen voimaantuloa. 
Yleissopimus kattaa alusten suunnittelun,
rakentamisen, toiminnan ja niiden 
valmistelun kierrätystä varten, ja 
tarkoituksena on helpottaa turvallista ja 
ympäristön kannalta asianmukaista 
kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten 
turvallisuus ja toiminnan tehokkuus.
Yleissopimuksessa käsitellään myös 
kierrätyslaitosten turvallista ja ympäristön 
kannalta asianmukaista toimintaa, ja

(4) Alusten turvallista ja ympäristön 
kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva 
Hongkongin kansainvälinen yleissopimus
(jäljempänä 'Hongkongin yleissopimus') 
hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
alaisuudessa. Hongkongin yleissopimus 
tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen 
jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään
15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä 
vastaa vähintään 40:tä prosenttia maailman 
kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja 
joiden yhdistetty vuosittainen purettavien 
alusten enimmäismäärä edeltävien
10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme 
prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta.
Yleissopimus kattaa vaarallisten aineiden 
käytön aluksissa, ja tarkoituksena on 
helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätystä ilman, että 
vaarannetaan alusten turvallisuus ja 
toiminnan tehokkuus. Yleissopimuksessa 
käsitellään myös ohjeiden avulla
kierrätyslaitosten toimintaa, ja siihen 
sisältyy myös mekanismi alusten 
kierrätystä koskevien määräysten 
valvomiseksi. Hongkongin yleissopimusta 
ei sovelleta valtioiden omistamiin aluksiin 
tai alle 500 bruttotonnin vetoisiin aluksiin 
tai aluksiin, jotka toimivat koko 
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asianmukaisen mekanismin luomista
alusten kierrätystä koskevien määräysten 
valvomiseksi.

elinkaarensa aikana ainoastaan vesillä, 
jotka kuuluvat sen valtion suvereniteettiin 
tai lainkäyttövaltaan, joiden lipun alla 
aluksella on oikeus purjehtia.
Hongkongin yleissopimus ei myöskään 
koske alusten kierrätyslaitoksessa talteen 
otetun teräksen todellista kierrätystä tai 
sellaisten laitosten toimintaa, jotka 
jatkokäsittelevät jäteaineita alusten 
kierrätyslaitoksen jälkeen. Hongkongin 
yleissopimuksella ei pyritä ehkäisemään 
vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten 
vientiä OECD:n ulkopuolisiin maihin, 
mikä käytäntö on nykyisin kielletty 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 nojalla. 
Arvioidaan, että Hongkongin 
yleissopimuksen voimaantulo voi kestää 
jopa kymmenen vuotta.

Or. en

Perustelu

Hongkongin yleissopimus olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Se ei varsinaisesti koske 
alusten suunnittelua, rakentamista tai toimintaa, vaan ainoastaan tiettyjä vaatimuksia, jotka 
liittyvät aluksissa käytettyihin vaarallisiin aineisiin. Sen ratifiointia koskevat selitykset olisi 
käsiteltävä asiaan liittyvässä erillisessä mietinnössä. Yleissopimuksella ei taata ympäristön 
kannalta asianmukaista käsittelyä EU:ssa tarkoitetussa mielessä, ja jää nähtäväksi, toimiiko 
siihen sisältyvä mekanismi määräysten valvomiseksi asianmukaisesti. Myös yleissopimuksen 
puutteet olisi mainittava.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Hongkongin yleissopimuksessa 
edellytetään nimenomaisesti, että sen 
osapuolet toteuttavat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä 
ja varmistavat alusten turvallisen ja 
ympäristön kannalta asianmukaisen 
kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään 
ja minimoidaan mahdolliset haitalliset 
vaikutukset ihmisten terveyteen ja 

(5) Hongkongin yleissopimuksessa 
edellytetään nimenomaisesti, että sen 
osapuolet toteuttavat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä 
ja varmistavat alusten turvallisen ja 
ympäristön kannalta asianmukaisen 
kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään 
ja minimoidaan mahdolliset haitalliset 
vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
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ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon 
laatiminen kierrätyslaitoksista, jotka 
noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä
vaatimuksia, edistäisi tätä tavoitetta ja sekä 
määräysten noudattamisen parempaa 
valvontaa, koska se helpottaisi 
lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa 
kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. 
Näiden kierrätyslaitoksia koskevien 
vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin 
yleissopimuksen vaatimuksille.

ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon 
laatimisella kierrätyslaitoksista, jotka 
noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä 
vaatimuksia, olisi edistettävä tätä tavoitetta 
sekä määräysten noudattamisen parempaa 
valvontaa, koska se helpottaisi 
lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa 
kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. 
Näiden kierrätyslaitoksia koskevien 
vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin 
yleissopimuksen vaatimuksille, mutta 
niiden olisi oltava viime mainittuja 
tiukempia, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun taso, 
joka vastaa suurelta osin unionissa 
vaadittua tasoa.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että alusten kierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten on oltava 
Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksia tiukempia, sillä yleissopimuksen mukaiset 
vaatimukset ovat paljon heikommat kuin unionin vaatimukset (niiden mukaan on esimerkiksi 
edelleen sallittua ajaa aluksia rannalle romutettaviksi).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin 
yleissopimuksen ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan, olisi edelleen kierrätettävä 
asetuksen (EY) N:o 1013 sekä jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2008/98/EY18

vaatimusten mukaisesti.

(7) Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin 
yleissopimuksen soveltamisalaan, EU-
alukset, jotka eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan, alukset, jotka eivät 
noudata tätä asetusta, ja alukset, jotka 
purjehtivat kolmannen maan lipun alla 
(EU:n ulkopuoliset alukset) olisi edelleen 
kierrätettävä asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 sekä jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2008/98/EY18 vaatimusten mukaisesti, 
kun niistä tulee jätettä EU:n jäsenvaltion 
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lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että vaatimusta toteuttaa alusten kierrätys OECD-maissa olisi 
sovellettava edelleen ainoastaan kaikkiin EU-aluksiin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan, aluksiin, jotka eivät noudata tätä uutta asetusta, ja aluksiin, jotka 
purjehtivat kolmannen maan lipun alla, kun niistä tulee jätettä EU:n jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarpeen selventää tämän asetuksen, 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, 
jotta vältetään päällekkäisyyttä samaan 
tavoitteeseen tähtäävien säädösten välillä.

(8) On tarpeen selventää tämän asetuksen, 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, 
jotta vältetään erilaisten oikeudellisten 
vaatimusten soveltaminen samassa 
tilanteessa.

Or. en

Perustelu

Tässä ei ole kyse oikeudellisten välineiden päällekkäisyydestä, vaan välineiden 
asianmukaisista keskinäisistä suhteista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
säännökset seuraamuksista, joita 
sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, 
sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan siten, että estetään alusten 
kierrätystä koskevien sääntöjen 
kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat 

(11) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
säännökset seuraamuksista, joita 
sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, 
sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan siten, että estetään alusten 
kierrätystä koskevien sääntöjen 
kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat 



PE498.083v02-00 14/84 PR\919679FI.doc

FI

olla luonteeltaan siviilioikeudellisia tai 
hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

olla luonteeltaan rikosoikeudellisia, 
siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. en

Perustelu

Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY nojalla 
tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin johdosta tehty jätteen laiton kuljetus on rikos. Tämä 
olisi otettava huomioon seuraamuksissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja 
alusten kierrätyksen kansainvälisen 
luonteen vuoksi voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia 
vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivien alusten kierrätyksestä, 
toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan 
se voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(14) Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja 
alusten kierrätyksen kansainvälisen 
luonteen vuoksi voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia 
vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivien EU:n alusten kierrätyksestä ja
käsittelystä aiheutuu ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa on kyse ennen muuta jätealusten kierrätyksestä ja käsittelystä ja hyvin 
vähän niiden toiminnasta ja ylläpidosta, joten tässä yhteydessä on asianmukaisempaa viitata 
käsittelyyn.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite Tavoite

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia 
vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivien alusten kierrätyksestä, 
toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
ehkäistä, vähentää minimiin ja poistaa
siinä määrin kuin se on mahdollista 
onnettomuuksia, vammoja ja muita
haitallisia vaikutuksia, joita EU:n alusten 
kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, sekä 
parantaa muiden kuin EU:n alusten 
kierrätyksen olosuhteita.

Or. en

Perustelu

Onnettomuuksia, vammoja ja haitallisia vaikutuksia ei voida koskaan poistaa kokonaan, vaan 
ainoastaan siinä määrin kuin mahdollista. 

Vaikka asetuksen tavoite koskee täysimääräisesti EU:n aluksia, tietyt sen säännöksistä 
parantaisivat myös muiden kuin EU:n alusten kierrätyksen olosuhteita. 

Olisi myös tehtävä selväksi, että pitäen mielessä tässä asetuksessa sovelletun aluksen 
kierrätyksen määritelmän, joka poikkeaa kierrätyksen vakiomääritelmästä, asetuksen tavoite 
kattaa myös alusten kierrätyksen seurauksena syntyvän jätteen varsinaisen käsittelyn.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'EU:n aluksella' alusta, joka purjehtii 
jäsenvaltion lipun alla tai joka toimii sen 
valvonnassa;

Or. en
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Perustelu

Toimituksellinen ehdotus koko asetustekstin sanamuodon selkeyttämiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) 'muulla kuin EU:n aluksella' alusta, 
joka purjehtii kolmannen maan lipun 
alla;

Or. en

Perustelu

Toimituksellinen ehdotus koko asetustekstin sanamuodon selkeyttämiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) 'jätteellä' direktiivin 2008/98/EY 
3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä jätettä; 

Or. en

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua jätteen määritelmää olisi sovellettava myös tässä 
asetuksessa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) 'vaarallisella jätteellä' direktiivin 
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2008/98/EY 3 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä vaarallista jätettä;

Or. en

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua vaarallisen jätteen määritelmää olisi sovellettava myös 
tässä asetuksessa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c)'käsittelyllä' direktiivin 2008/98/EY 
3 artiklan 14 kohdassa määriteltyä 
käsittelyä;

Or. en

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua käsittelyn määritelmää olisi sovellettava myös tässä 
asetuksessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d) 'ympäristön kannalta hyväksyttävällä 
jätehuollolla' asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 2 artiklan 8 kohdassa 
määriteltyä ympäristön kannalta
hyväksyttävää jätehuoltoa;

Or. en

Perustelu

Jätteiden siirtoja koskevassa asetuksessa vahvistettua ympäristön kannalta hyväksyttävän 
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jätehuollon määritelmää olisi sovellettava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'aluksen kierrätyksellä' toimintaa, jossa 
alus puretaan kokonaan tai osittain alusten 
kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja 
materiaalien hyödyntämiseksi, jotka 
soveltuvat hyödyntämiseen tai 
uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään 
huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, 
mukaan lukien osien ja materiaalien 
varastointi ja esikäsittely 
kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden 
lisäkäsittely tai loppukäsittely erillisissä 
laitoksissa;

5) 'aluksen kierrätyksellä' toimintaa, jossa 
alus puretaan kokonaan tai osittain alusten 
kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja 
materiaalien hyödyntämiseksi, jotka 
soveltuvat hyödyntämiseen tai 
uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään 
huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, 
mukaan lukien osien ja materiaalien 
varastointi ja esikäsittely 
kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden 
lisäkäsittely erillisissä laitoksissa; käsitteen 
'kierrätys' merkitys poikkeaa tässä 
asetuksessa näin ollen direktiivin 
2008/98/EY 3 artiklan 17 kohdassa 
annetusta määritelmästä;

Or. en

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä määritelty "käsittely" kattaa käsittelyn ja loppukäsittelyn ja 
määritelmää olisi käytettävä johdonmukaisuuden vuoksi. Olisi todettava nimenomaisesti, että 
kierrätyksellä tarkoitetaan tässä alusten kierrätystä koskevassa asetuksessa eri asiaa kuin 
jätepuitedirektiivin yleisessä kierrätyksen määritelmässä, mikä johtuu Hongkongin 
yleissopimuksen mukaisesta erilaisesta kierrätyksen määritelmästä. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) 'alusten kierrätyslaitoksella' 
jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa 
valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen 
käytettyä määrättyä paikkaa, telakkaa tai 

6).'alusten kierrätyslaitoksella' 
jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa 
valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen 
käytettyä telakkaa tai laitosta; 
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laitosta;

Or. en

Perustelu

Alusten kierrätyslaitos ei saisi koskaan olla pelkkä "paikka", koska se tarkoittaisi myös
rantaa. Alusten kierrätyslaitosten olisi aina oltava telakoita tai laitoksia.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'kierrätysyrityksellä' alusten 
kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta 
organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut 
kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun 
laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;

7) 'alusten kierrätysyrityksellä' alusten 
kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta 
organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut 
kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun 
laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;

Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan aluksiin, joilla 
on oikeus purjehtia jonkin jäsenvaltion 
lipun alla tai jotka toimivat sen 
valvonnassa.

1. Tätä asetusta sovelletaan EU:n aluksiin.
Tämän asetuksen 5 a artiklaa, 
11 b artiklaa ja 23 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan myös EU:n satamiin ja 
ankkuripaikoille saapuviin muihin kuin 
EU:n aluksiin.

Or. en
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Perustelu

Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan 37 prosenttia maailman aluksista omistetaan 
EU:ssa. Kuitenkin ainoastaan 17 prosenttia maailman aluksista purjehtii EU:n lipun alla. 
Elinkaarensa loppuun tulleista aluksista vain 8 prosenttia purjehtii EU:n lipun alla. 
Asetuksen soveltamisalan rajoittaminen EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin 
olisi aivan liian rajoittavaa ja vastaisi avointa kutsua alusten omistajille kiertää asetus 
muuttamalla aluksen lippuvaltiota juuri ennen romuttamispäätöstä. Siksi asetuksen 
tärkeimpiä säännöksiä (kierrätysmaksu, vaarallisten aineiden kielto ja luettelointi, 
tarkastukset ja tietyt seuraamukset) olisi sovellettava kaikkiin aluksiin, jotka saapuvat EU:n 
satamiin, riippumatta niiden lippuvaltiosta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) aluksiin, jotka eivät kykene 
kulkemaan omin voimin ja jotka ovat 
siten jätettä riippumatta siitä, minkä 
maan lipun alla ne purjehtivat; 

Or. en

Perustelu

On selvää, että alus, joka ei pysty purjehtimaan omin voimin, on jätettä ja että siihen olisi 
näin ollen sovellettava jätteiden siirtoja koskevaa asetusta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) aluksiin, jotka eivät noudata 
sovellettavia unionin ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisia 
turvallisuussäännöksiä ja -määräyksiä ja 
jotka ovat siten jätettä.

Or. en



PR\919679FI.doc 21/84 PE498.083v02-00

FI

Perustelu

Alusta, joka ei noudata asiaan liittyviä turvallisuussäännöksiä ja -määräyksiä, olisi pidettävä 
jätteenä, ja siihen olisi näin ollen sovellettava jätteiden siirtoja koskevaa asetusta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaarallisten materiaalien valvonta Kiellettyjen tai rajoitettujen vaarallisten 
materiaalien valvonta

Or. en

Perustelu

Tämä artikla koskee vain vaarallisia materiaaleja, joiden käyttö on kielletty tai joiden käyttöä 
on rajoitettu. Aluksilla on monia muita vaarallisia materiaaleja, joita ei vielä ole kielletty, 
mutta myös niitä on valvottava kierrätyksen yhteydessä, minkä vuoksi luetteloon ei vaadita 
sisällytettäviksi ainoastaan kiellettyjä tai rajoitettuja materiaaleja. Näin ollen olisi 
selvennettävä, että tällä artiklalla tarkoitetaan ainoastaan kiellettyjen tai rajoitettujen 
materiaalien valvontaa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Perfluorioktaanisulfonihappoa (PFOS) ja 
sen johdannaisia sisältävien materiaalien 
uusi asentaminen kielletään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 757/2010 mukaisesti.

3. Perfluorioktaanisulfonihappoa (PFOS) ja 
sen johdannaisia sisältävien materiaalien 
uusi asentaminen kielletään kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061

ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 
liitteiden I ja III muuttamisesta 24 
päivänä elokuuta 2010 annetun komission 
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asetuksen (EU) N:o 757/2010 mukaisesti.

___________
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen perfluorioktaanisulfonihappoa koskeva rajoitus hyväksyttiin direktiivissä 
2006/122/EY, jolla muutettiin 30. kerran tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden 
markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevaa neuvoston direktiiviä 76/769/ETY. 
Tuon direktiivin säännökset siirrettiin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteeseen 
XVII. Näin ollen on asianmukaista liittää tähän viittaus REACH-asetukseen eikä ainoastaan 
viitata pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen viimeisimpään muutokseen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien 
kiinnittymisenestojärjestelmien uusi 
käyttötapa biosidinä tai muun sellaisen 
kiinnittymisenestojärjestelmän käyttö, 
jonka käyttö on kielletty alusten 
haitallisten 
kiinnittymisenestojärjestelmien 
rajoittamista koskevan yleissopimuksen 
mukaisesti, kielletään aluksissa. 

Or. en

Perustelu

Tributyylitinaa sisältävien maalien käyttökielto olisi myös mainittava luettelossa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 



PR\919679FI.doc 23/84 PE498.083v02-00

FI

seuraavat toimenpiteet: alukset noudattavat 1–3 a kohdassa 
esitettyjä vaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
lainsäädännössä säädettyjen muiden 
vaatimusten noudattamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella siirretään 4 kohdan c alakohdan säännös tähän.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kiellettävä 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vaarallisten materiaalien 
asentaminen tai käyttö taikka rajoitettava 
niiden asentamista ja käyttöä aluksissa, 
joilla on oikeus purjehtia sen lipun alla 
tai jotka toimivat sen valvonnassa; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä alakohta on tarpeeton, sillä asia on jo säännelty tämän artiklan 1–3 a kohdassa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kiellettävä kyseisten materiaalien 
asentaminen tai käyttö tai rajoitettava 
niiden asentamista ja käyttöä aluksissa, 
kun ne ovat jäsenvaltion satamissa, 
telakoilla, korjaustelakoilla tai rannikon 
ulkopuolella sijaitsevassa ulkosatamassa;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

EU:n alusten osalta tämä säännös sisältyy 1–3 a kohtaan. Mitä tulee muihin kuin EU:n 
aluksiin, tämä säännös siirretään 11 b artiklaan, johon muita kuin EU:n aluksia koskevat 
avainsäännökset on koottu.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tehokkaasti varmistettava, että alukset 
noudattavat a ja b kohdassa esitettyjä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisältyy muutettuun 4 kohtaan.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin uudessa aluksessa on 
säilytettävä vaarallisten materiaalien 
luetteloa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kussakin uudessa EU:n aluksessa olevista 
vaarallisista materiaaleista laaditaan 
luettelo, jota pidetään saatavilla aluksessa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehdä selväksi, että aluksella ei ainoastaan ole luetteloa, vaan se on myös 
saatavilla satamavaltioiden suorittamaa valvontaa varten.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaarallisten materiaalien luettelo on 
laadittava ennen kuin alus lähetetään 
kierrätettäväksi, ja sitä on säilytettävä
aluksessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevilla EU:n aluksilla 
laaditaan vaarallisten materiaalien luettelo
2 a kohdassa esitettyjen määräaikojen 
mukaisesti tai ennen kuin alus lähetetään 
kierrätettäväksi sen mukaan, kumpi 
ajankohta tulee ensin, ja että luettelo 
pidetään saatavilla aluksessa.

Or. en

Perustelu

Kansainvälinen merenkulkuala sitoutui vuonna 2009 virallisesti luetteloiden laatimiseen 
uusiin ja olemassa oleviin aluksiin1. Valitettavasti vain hyvin harvat omistajat pitivät kiinni 
tuosta sitoumuksesta. Aluksen asianmukaisen kierrätyksen ennakkoehto on asianmukainen 
luettelo. Ne olisi laadittava porrastetun aikataulun mukaisesti (katso seuraava tarkistus). 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luettelon laatimisessa on sovellettava 
seuraavia määräaikoja:
– yli 25 vuotta vanhat alukset ...*;
– yli 20 vuotta vanhat alukset ...**;
– yli 15 vuotta vanhat alukset ...***;
– alle 15 vuotta vanhat alukset ...****.
____________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuosi tämän asetuksen 

                                               
1 Alusten myynti kierrätettäviksi, alusten omistajille tarkoitetut siirtymäajan toimia koskevat ohjeet: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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voimaantulosta.
** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä,
joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
**** Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä, joka on neljä vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen luettelo on mahdollista laatia suhteellisen nopeasti ja verraten edullisesti. 
Koska luetteloiden laatimisessa ollaan myöhässä, ne olisi saatava valmiiksi mahdollisimman 
pian. Tehtävän jakamiseksi ehdotetaan aluksen iän mukaan porrastettua aikataulua.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EU:n ulkopuolisen maan lipun alle 
rekisteröityjen olemassa olevien alusten, 
jotka hakevat rekisteröintiä jonkin 
jäsenvaltion lipun alle, on varmistettava, 
että aluksella säilytetään luetteloa 
vaarallisista materiaaleista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä lauseke on tarpeeton ottaen huomioon 11 b artiklan ehdotetut säännökset, joiden 
mukaisesti luettelo on pakollinen kaikissa aluksissa, jotka saapuvat EU:n satamaan tai 
ankkuripaikalle.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luettelossa mainitaan vähintään liitteessä 
I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai
laitteistoon sisältyvät vaaralliset 
materiaalit, niiden sijainti ja niiden 
arvioidut määrät.

c) luettelossa mainitaan uusien alusten 
osalta vähintään liitteessä I tarkoitetut ja 
aluksen rakenteeseen tai laitteistoon 
sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden 
sijainti ja niiden tarkat määrät.

Or. en

Perustelu

Vaatimukset olisi eriytettävä uusien ja nykyisten alusten mukaan. Uusien alusten osalta 
luettelossa on esitettävä tarkat määrät. Ei ole mitään syytä sille, että määrät esitetään vain 
arvioina.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) luettelossa mainitaan olemassa 
olevien alusten osalta vähintään liitteessä 
I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai 
laitteistoon sisältyvät vaaralliset 
materiaalit, niiden sijainti ja niiden 
määrät, jotka on ilmoitettava niin tarkasti 
kuin se on käytännössä mahdollista.

Or. en

Perustelu

Vaatimukset olisi eriytettävä uusien ja olemassa olevien alusten mukaan. Olemassa olevien 
alusten osalta luettelossa määrät on esitettävä mahdollisimman tarkasti.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdan lisäksi olemassa olevia 
aluksia varten laaditaan suunnitelma, jossa 
kuvataan visuaalinen tai pistokokeisiin 
perustuva tarkastus, jonka perusteella 
vaarallisten materiaalien luettelo laaditaan.

5. Edellä olevan 4 kohdan lisäksi olemassa 
olevia aluksia varten laaditaan 
suunnitelma, jossa kuvataan visuaalinen tai 
pistokokeisiin perustuva tarkastus, jonka 
perusteella vaarallisten materiaalien 
luettelo on laadittu.

Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo, jossa esitetään I liitteessä 
tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai 
laitteistoon sisältyvät vaaralliset 
materiaalit, niiden sijainti ja niiden 
arvioidut määrät (osa I).

a) luettelo, jossa esitetään I liitteessä
tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai 
laitteistoon sisältyvät vaaralliset 
materiaalit, niiden sijainti ja niiden määrät 
(osa I) 4 kohdan c alakohdan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Koska 4 kohdassa määriä koskevat vaatimukset on eriytetty sen mukaan, onko kyse uudesta 
vai nykyisestä aluksesta, olisi siihen viitattava myös tässä.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luettelo aluksella olevasta jätteestä, 
mukaan lukien aluksen toiminnan aikana 
syntyvä jäte (osa II); 

b) luettelo aluksella olevasta jätteestä, 
mukaan lukien aluksen toiminnan aikana 
syntyvä jäte, ja sen arvioitu määrä (osa 
II);

Or. en

Perustelu

Ollakseen tarkoituksenmukainen luettelossa on mainittava jätetyypin lisäksi sen määrä. 
Toisin kuin osassa I määrät voidaan ilmoittaa osassa II ainoastaan arvioina.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luettelo varastoista, joita aluksella on, 
kun päätös kierrätyksestä on tehty (osa 
III). 

c) luettelo varastoista, joita aluksella on,
sekä niiden arvioiduista määristä (osa III).

Or. en

Perustelu

Ollakseen tarkoituksenmukainen luettelossa on mainittava aluksella olevien varastojen tyypin 
lisäksi niiden määrät. Toisin kuin osassa I määrät voidaan ilmoittaa osassa III ainoastaan 
arvioina.

Osa III on laadittava sitä paitsi vasta, kun alus on tarkoitus kierrättää (katso 8 kohta), joten 
ei ole tarpeen viitata siihen, "kun päätös kierrätyksestä on tehty". 
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä I lueteltujen 
vaarallisten materiaalien luettelossa olevien 
kohtien päivittämistä varten.

9. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä I lueteltujen 
vaarallisten materiaalien luettelossa olevien 
kohtien päivittämistä varten, jotta 
varmistetaan, että luettelo sisältää ainakin 
Hongkongin yleissopimuksen liitteessä I 
ja II luetellut aineet ja jotta otetaan 
huomioon unionin asiaan liittyvä 
lainsäädäntö, joka koskee vaarallisten 
materiaalien käytön tai asentamisen 
vaiheittaista lopettamista tai rajoittamista. 

Or. en

Perustelu

Liitettä I on luonnollisesti päivitettävä, mikäli luetteloon lisätään uusia aineita Hongkongin 
yleissopimuksen mukaisesti. Koska komission ehdotukseen sisältyy jo nyt enemmän luettelossa 
mainittavia aineita kuin tällä hetkellä on ilmoitettava Hongkongin yleissopimuksen 
perusteella, mikä johtuu EU:ssa sovelletuista rajoituksista (perfluorioktaanisulfonihappo) tai 
REACH-asetuksen mukaisista vaiheittaisista kielloista (bromatut palonestoaineet), komission 
olisi myös otettava huomioon muut relevantit vaiheittaiset kiellot tai rajoitukset 
päivittäessään vaarallisten materiaalien luettelon sisältöä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alusten ympäristön kannalta 
asianmukaisen kierrätyksen ja käsittelyn 

rahoittaminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
satamissa kerätään ylimääräinen 
kierrätysmaksu EU:n aluksilta ja muilta 
kuin EU:n aluksilta, jotka saapuvat 
niiden alueella sijaitseviin satamiin tai 
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niiden alueella sijaitseville 
ankkuripaikoille ...* jälkeen. 
2. Kierrätysmaksun suuruudeksi on 
vahvistettava 0,03 euroa bruttotonnia 
kohden.
Autolauttojen kaltaisten säännöllisesti ja 
usein samaan satamaan saapuvien 
alusten osalta jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että satamat soveltavat 
kierrätysmaksuun samoja alennuksia 
kuin yleiseen satamamaksuun.
3. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
kierrätysmaksut satamaviranomaisilta, 
mieluiten sen yleisen järjestelmän 
puitteissa, jolla ne keräävät veroja ja 
muita maksuja satamaviranomaisilta, ja 
siirrettävä ne viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kierrätysmaksun 
keräämisestä satamaviranomaisilta 
lyhentämättöminä komission 
perustamaan kierrätysrahastoon. 
Kierrätysrahastoa hoidetaan riskejä 
välttäen ja sen varoja käytetään 
hallintokulujen kattamisen ohella 
yksinomaan 4 kohdassa tarkoitettujen 
palkkioiden maksamiseen.
4. Kierrätysrahaston tavoitteena on tukea 
alusten tämän asetuksen mukaisen 
kierrätyksen kehittämistä taloudellisesti 
kannattavaksi. Kierrätysrahasto maksaa 
palkkion eurooppalaiseen luetteloon 
otetuille alusten kierrätyslaitoksille, kun 
ne kierrättävät EU:n aluksen, joka on 
purjehtinut jäsenvaltion lipun alla 
ainakin kahden vuoden ajan ennen 
aluksen kierrätyssuunnitelman 
hyväksymistä. Alusten kierrätyslaitokset 
voivat hakea palkkiota sellaisten 
sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu 
... ** jälkeen. 
5. Palkkion suuruus vahvistetaan 
vähintään 30 euroksi kevyttä painotonnia 
kohden. Kierrätysrahasto maksaa 
palkkion kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut liitteessä 
III vahvistetun lomakkeen mukaisen 
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selvityksen aluksen kierrätyksen 
loppuunsaattamisesta sekä aluksen 
vaarallisten materiaalien luettelon ja 13 
artiklan 5 kohdan c a alakohdassa 
tarkoitetun selvityksen jätteiden määristä 
ja niitä vastaavista käsittelyprosesseista. 
6. Komissio julkistaa vuosittain 
kertomuksen kierrätysrahaston tuloista, 
maksettujen palkkioiden saajista sekä 
kyseisten palkkioiden määristä.
7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti kierrätysmaksun suuruuden 
muuttamiseksi, mikäli se on tarpeen 
kierrätysrahaston tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
8. Komissio arvioi viimeistään ...***, 
mitkä ovat kierrätysmaksun vaarallisia 
materiaaleja koskevan luettelon tietojen 
perusteella eriyttämisen hyödyt ja 
kustannukset. Mikäli hyödyt ovat 
kustannuksia suuremmat, komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 26 artiklan mukaisesti 
kierrätysmaksun eriyttämiseksi vaarallisia 
materiaaleja koskevan luettelon tietojen 
perusteella varmistaen samalla 
kierrätysrahaston varojen riittävyyden.
_____________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä,
joka on 1 päivä tammikuuta tämän 
asetuksen voimaantulovuoden jälkeisenä 
vuotena.
** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä,
joka on 1 päivä tammikuuta toisena 
vuotena tämän asetuksen 
voimaantulovuoden jälkeen.
*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä,
joka on viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.
(Tämä on ensimmäinen ehdotus 
rahoitusvälineeksi. Sitä ei tule pitää 
täydellisenä mallina, vaan alustavana 
ehdotuksena, jota voidaan hioa edelleen. 
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Luvut perustuvat komission vuonna 2009 
tekemään tutkimukseen, johon voi tutustua 
täällä: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/shi
ps/pdf/fund_note.pdf. 
Olettaen, että EU:n satamiin vuosittain 
saapuvien alusten yhteenlaskettu tonnisto 
on 4 miljardia bruttotonnia, maksulla 
kerättäisiin yhteensä 120 miljoonaa euroa 
vuosittain. Tämä mahdollistaisi enintään 
75 euron suuruisen korvauksen 
maksamisen kevytpainotonnia kohden, 
mikäli vuosittain kierrätettäviksi 
lähetettyjen EU:n alusten tonnisto on 
keskimäärin 1,6 miljoonaa 
kevytpainotonnia ja olettaen, että rahaston 
hoitokulut voidaan kattaa maksuilla 
kerättyjen summan koroilla.

Or. en

Perustelu

On tarpeen ottaa käyttöön rahoitusväline, jolla torjutaan nykyisin aluksen viimeiseen 
omistajaan kohdistuvia vääränlaisia kannustimia valita kaikkein heikoimmat normit sekä 
mahdollisuus vaihtaa lippuvaltiota tämän asetuksen kiertämiseksi, ja jolla rahoitetaan alusten 
kierrätystä, joka on ympäristön kannalta asianmukaista. Kaikkien EU:n satamia käyttävien 
alusten olisi suoritettava maksu tonnistonsa mukaan. Maksut siirretään rahastoon, joka 
maksaa korvauksen tämän asetuksen säännöksiä noudattaville alusten kierrätyslaitoksille 
niiden kilpailukyvyn lisäämiseksi. Korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten alusten 
kierrätyksestä, jotka ovat purjehtineet EU:n lipun alla vähintään kahden vuoden ajan.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alusten valmisteleminen kierrätystä 
varten: yleiset vaatimukset

Alusten omistajia koskevat yleiset 
vaatimukset 

Or. en

Perustelu

Koska tämä artikla koskee ainoastaan alusten omistajia, olisi tarkoituksenmukaista ottaa se 
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huomioon otsikossa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen aluksen kierrätystä kullekin 
alukselle on laadittava 
kierrätyssuunnitelma.

1. Kullekin yli 20 vuotta vanhalle EU:n 
alukselle laadittava kierrätyssuunnitelma 
viimeistään ...* tai ennen aluksen 
kierrätystä sen mukaan, kumpi tulee 
ensin.

________________
* virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 30 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kierrätykseen lähetettyjen alusten keskimääräinen ikä riippuu lähes täysin rahtialan 
taloudellisesta tilanteesta ja teräsromun kysynnästä. Keski-ikä oli 90-luvulla 26 vuotta, tämän 
jälkeen se nousi 32:een 2000-luvun puolivälin noususuhdanteessa, mutta se laskenee jälleen 
merkittävästi valtavan ylikapasiteetin ja talouskriisin johdosta. Aluksen kierrätyssuunnitelma 
pitäisi määrätä pakolliseksi kaikille yli 20 vuotta vanhoille aluksille, jotta niiden omistajat 
ottavat vastuunsa huomioon hyvissä ajoin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alusten kierrätyslaitos laatii 
suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka 
aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 
3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

a) ennen kuin eurooppalainen luettelo on 
julkaistu, unionin tai OECD:n 
jäsenvaltion alueella sijaitseva alusten
kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen 
huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja 
toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa olisi todettava, 
että ennen kuin eurooppalainen luettelo on julkaistu, EU:ssa tai OECD-maassa sijaitsevan 
alusten kierrätyslaitoksen on laadittava aluksen kierrätyssuunnitelma.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sen jälkeen, kun eurooppalainen 
luettelo on julkaistu, luetteloon otettu 
alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman 
ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen 
omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Sen jälkeen, kun eurooppalainen luettelo on julkaistu, ainoastaan kyseisessä luettelossa 
olevat kierrätyslaitokset voivat laatia aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot 
tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien 
vaarallisten materiaalien ja jätteiden 
tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne 
materiaalit, jotka on mainittu vaarallisten 
materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, 
miten näitä vaarallisia materiaaleja ja 
jätteitä hoidetaan kierrätyslaitoksessa sekä 
sen jälkeen käytettävissä
jätehuoltolaitoksissa;

d) kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot 
tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien 
vaarallisten materiaalien ja jätteiden 
tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne 
materiaalit ja jätteet, jotka on mainittu 
vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä 
tiedot siitä, miten näitä vaarallisia 
materiaaleja ja jätteitä käsitellään
kierrätyslaitoksessa sekä sen jälkeen 
käytettävissä jätteenkäsittelylaitoksissa;
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Or. en

Perustelu

Kielellisiä korjauksia johdonmukaisuuden vuoksi. Tärkeää ei ole niinkään jätteen hoitaminen, 
vaan kyseisten jätteiden varsinainen käsittely.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 e a) kierrätyssuunnitelma on saatettava 
ajan tasalle kuuden kuukauden kuluessa 
määräaikaiskatsastuksesta tai 
lisäkatsastuksesta. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti luettelot on pidettävä ajan tasalla aluksen koko 
toiminnan ajan. Viiden vuoden välein tehtävien määräaikaiskatsastusten sekä tarvittaessa 
lisäkatsastusten avulla tarkistetaan, että luettelo on asetuksen vaatimusten mukainen. Alusten 
kierrätyssuunnitelmat olisi siksi päivitettävä kyseisten katsastusten jälkeen.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Aluksen kierrätyssuunnitelma sekä 
siihen mahdollisesti tehdyt päivitykset on 
pidettävä saatavilla aluksella. Kun 
aluksen omistaja aikoo lähettää aluksen 
kierrätettäväksi, omistajan on toimitettava 
aluksen lopullinen kierrätyssuunnitelma 
lippuvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaksi kuukautta ennen 
kierrätyksen suunniteltua aloittamista 
sekä ilmoitettava samalla satamavaltion 
viranomaiselle aikomuksesta lähettää alus 
kierrätettäväksi. Lippuvaltion 
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toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava aluksen omistajan aikomus 
alusten kierrätyslaitoksen toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

Toimivaltaiselle viranomaiselle olisi ilmoitettava aluksen lopullinen kierrätyssuunnitelma 
hyvissä ajoin, jotta tämä voi antaa nimenomaisen hyväksyntänsä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä aluksen lopullisen 
kierrätyssuunnitelman hyväksymisestä 
kuukauden kuluessa. Mikäli 
toimivaltainen viranomainen kieltäytyy 
antamasta hyväksyntäänsä, sen on 
perusteltava päätöksensä aluksen 
omistajalle. Aluksen omistajan on 
kuukauden kuluessa toimivaltaisen 
viranomaisen antamasta kielteisestä 
päätöksestä mukautettava aluksen 
kierrätyssuunnitelmaa tämän asetuksen 
säännöksiä vastaavaksi. Mikäli aluksen 
omistaja ei mukauta aluksen 
kierrätyssuunnitelmaa, aluksen 
suunniteltua kierrätystä on pidettävä 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisena 
vaarallisen jätteen vientinä.

Or. en

Perustelu

Aluksen kierrätyssuunnitelma olisi hyväksyttävä nimenomaisesti.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Aluksen omistajan, joka myy yli 
20 vuotta vanhan EU:n aluksen uudelle 
omistajalle, joka aikoo siirtää sen 
kolmannen valtion lipun alle, on 
varmistettava, että uuden omistajan 
kanssa tehtävässä sopimuksessa 
määrätään, että uusi omistaja ja 
mahdolliset seuraavat omistajat ottavat 
vastuun aluksen kierrätyssuunnitelman 
laatimisesta, mikäli ne aikoivat saapua 
EU:n satamaan tai ankkuripaikalle. 

Or. en

Perustelu

Vastuun siitä, että yli 20 vuotta vanhoille aluksille laaditaan kierrätyssuunnitelma, olisi
siirryttävä EU:n aluksen uudelle omistajalle, joka aikoo siirtää aluksen kolmannen valtion 
lipun alle.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lisäkatsastus, jossa katsastetaan alus 
joko kokonaan tai osittain, voidaan 
suorittaa aluksen omistajan pyynnöstä
rakenteen, laitteiston, järjestelmien, 
asennusten, järjestelyjen ja materiaalien 
muutoksen, korvauksen tai merkittävän
korjauksen jälkeen. Katsastuksen 
suorittavien viranomaisten on 
varmistettava, että kaikki tällaiset 
muutokset, korvaukset tai merkittävät
korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa 
tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on 
varmistettava, että vaarallisten aineiden 

5. Aluksen omistajan on pyydettävä 
lisäkatsastusta, jossa katsastetaan alus joko 
kokonaan tai osittain, rakenteen, laitteiston, 
järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja 
materiaalien merkittävän muutoksen, 
korvauksen tai korjauksen jälkeen.
Katsastuksen suorittavien viranomaisten on 
varmistettava, että kaikki tällaiset
merkittävät muutokset, korvaukset tai 
korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa 
tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on 
varmistettava, että vaarallisten aineiden 
luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.
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luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista jättää lisäkatsastusta aluksen omistajan harkinnan varaan. 
Lisäkatsastuksen olisi oltava pakollinen aina merkittävän muutoksen jälkeen.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) alus on esipuhdistettu 6 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ennen kuin alus saapuu alusten 
kierrätyslaitokseen, sitä on käytettävä siten, että minimoidaan jäljellä olevan polttoöljyn sekä 
aluksella jäljellä olevien aluksella syntyvien jätteiden määrä (muun muassa öljyliete). 
Vihreään kirjaan laivanromutustoiminnan parantamisesta (julkaistu 22. toukokuuta 2007) 
sisältyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan mukaan öljylietteen osuus kaikesta 
käytöstä poistettavien alusten sisältämästä vaarallisesta jätteestä on 88 prosenttia ja muiden 
öljyjen osuus on 10 prosenttia. Siksi on keskeisen tärkeää varmistaa, että alukset noudattavat 
esipuhdistusta koskevaa vaatimusta osana loppukatsastusta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimuksen on tultava voimaan 
viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
loppukatsastusta koskeva pyyntö, ja sen on 
oltava voimassa siihen saakka, kun alus on 
kokonaan kierrätetty.

Sopimuksen on tultava voimaan 
viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan
6 kohdassa tarkoitettua loppukatsastusta 
koskeva pyyntö, ja sen on oltava voimassa 
siihen saakka, kun alus on kokonaan 
kierrätetty. 
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Or. en

Perustelu

Viittausten on pidettävä paikkansa.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle 
kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat 
tarpeen 7 artiklan mukaista alusten 
kierrätyslaitoksen kehittämistä varten;

b) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle 
vähintään kolme kuukautta ennen 
aluksen aiottua kierrätystä kaikki alusta 
koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 
7 artiklan mukaista alusten 
kierrätyslaitoksen kehittämistä varten; 

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että aluksen kierrätyssuunnitelma on hyväksyttävä, kierrätyslaitokselle on 
ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin, jotta se ehtii laatia asianmukaisen kierrätyssuunnitelman 
sitä varten.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimitettava alusten 
kierrätyslaitokselle jäljennös 10 artiklan 
mukaisesti myönnetystä 
kierrätyskelpoisuustodistuksesta; 

Or. en

Perustelu

Alusten kierrätyslaitokselle olisi annettava kopio kierrätyskelpoisuustodistuksesta, joka 
todistaa, että loppukatsastus on läpäisty hyväksyttävästi.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) lähetettävä alus kierrätettäväksi vasta 
sitten, kun toimivaltainen viranomainen 
on nimenomaisesti hyväksynyt aluksen 
kierrätyssuunnitelman 7 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus aluksen kierrätyssuunnitelman yksiselitteistä 
hyväksymistä koskevan vaatimuksen kanssa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) otettava alus takaisin ennen kierrätyksen 
alkamista tai kierrätyksen alkamisen 
jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, 
mikäli aluksella olevien vaarallisten 
materiaalien pitoisuus ei suurelta osin 
vastaa vaarallisten materiaalien luetteloa 
eikä salli aluksen asianmukaista 
kierrätystä.

c) otettava alus takaisin ennen kierrätyksen 
alkamista tai kierrätyksen alkamisen 
jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, 
mikäli aluksen suunniteltua kierrätystä ei 
ole mahdollista toteuttaa tai se vaarantaa 
turvallisuuden tai ympäristön suojelun 
sen seurauksena, että alusta ei ole 
kuvailtu asianmukaisesti vaarallisten 
materiaalien luettelossa tai muussa 
asiakirjassa. 

Or. en

Perustelu

Takaisinottoon olisi turvauduttava vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Komission 
ehdottamassa säännöksessä yhdistyy kaksi kriteeriä, jossa yhdessä viitataan "asianmukaiseen 
kierrätykseen", jota ei kuitenkaan ole määritelty. Olisi parempi ottaa käyttöön kaksi selvää ja 
toisistaan riippumatonta kriteeriä, joiden seurauksena on takaisinotto. Olisi otettava käyttöön 
erillinen lauseke siltä varalta, että vaarallisia materiaaleja on enemmän kuin luettelossa on 
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ilmoitettu – katso seuraava tarkistus.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vastattava tosiasiallisista 
ylimääräisistä kustannuksista, mikäli 
aluksella olevien vaarallisten materiaalien 
määrä on merkittävästi suurempi kuin 
vaarallisten materiaalien luettelossa on 
ilmoitettu mutta ei ole niin suuri, että se 
estää aluksen suunnitellun kierrätyksen 
tai vaarantaa turvallisuuden tai 
ympäristön suojelun. 

Or. en

Perustelu

Mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien määrä on merkittävästi suurempi kuin 
vaarallisten materiaalien luettelossa on ilmoitettu mutta määrä ei vaaranna täysin kierrätystä 
tai sen turvallisuutta, olisi tehtävä selväksi, että omistajan kuuluu maksaa tästä tosiasiallisesti 
aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava yhdessä aluksen omistajan 
kanssa aluskohtainen aluksen 
kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti;

a) laadittava yhdessä aluksen omistajan 
kanssa aluskohtainen aluksen 
kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti 
kuukauden kuluessa kaikkien alusta 
koskevien tietojen vastaanottamisesta 
3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Alusten kierrätyslaitokselle olisi asetettava määräaika, jotta aluksen omistaja voi pyytää 
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ajoissa toimivaltaista viranomaista hyväksymään aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistettava, että toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy aluksen 
kierrätyssuunnitelman kansallisten 
vaatimusten mukaisesti ennen aluksen 
kierrätyksen suunniteltua aloittamista;

Or. en

Perustelu

Myös sen maan toimivaltaisen viranomaisen, jossa alusten kierrätyslaitos sijaitsee, on 
hyväksyttävä aluksen kierrätyssuunnitelma.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) raportoitava aluksen kierrätyksen 
suunnitellusta alkamisesta aluksen 
omistajalle liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti;

b) ilmoitettava liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti aluksen omistajalle, kun 
kierrätyslaitos on kaikilta osin valmis 
aloittamaan aluksen kierrätyksen;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto muutettu vastaamaan liitteen II sanamuotoa.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) estettävä aluksen kierrätyksen 
aloittaminen ennen b alakohdassa 
tarkoitetun raportin toimittamista;

c) kieltäydyttävä aluksen kierrätyksen 
aloittamisesta ennen b alakohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen toimittamista ja 
ennen kuin toimivaltainen viranomainen 
on hyväksynyt aluksen 
kierrätyssuunnitelman;

Or. en

Perustelu

Alusten kierrätyslaitos ei voi estää itseään tekemästä jotakin, mutta se voi kieltäytyä 
tekemästä jotakin. Sen tulisi aloittaa kierrätys vasta kun se on valmis siihen kaikilta osin 
(b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus) ja kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt 
aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) valmistellessaan aluksen 
vastaanottamista kierrätystä varten 
ilmoitettava kirjallisesti vähintään 
14 päivää ennen kierrätyksen suunniteltua 
alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille 
viranomaisille aikomuksesta kierrättää 
kyseinen alus ja seuraavat tiedot:

d) valmistellessaan aluksen 
vastaanottamista kierrätystä varten 
ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi 
kuukautta ennen kierrätyksen suunniteltua 
alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille 
viranomaisille aikomuksesta kierrättää 
kyseinen alus ja seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Ilmoitus olisi annettava vähintään kaksi kuukautta ennen kierrätyksen suunniteltua 
aloittamista, jotta viranomaisilla on riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat toimet. 
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Aluksen omistajan on toimitettava 
jäljennös sopimuksesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

Aluksen omistajan ja alusten kierrätyslaitoksen väliseen sopimukseen sisältyviä velvoitteita 
olisi valvottava. Jätteiden siirtoja koskevan asetuksen 18 artiklan 2 kohdan nojalla 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää saada jäljennöksen jätteiden siirron järjestävän 
henkilön ja alusten kierrätyslaitoksen välisestä sopimuksesta. Tässä tapauksessa jäljennös 
olisi toimitettava automaattisesti.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saatettuaan päätökseen 
peruskatsastuksen, 
määräaikaiskatsastuksen tai aluksen 
omistajan pyynnöstä suoritetun
lisäkatsastuksen, jäsenvaltion on 
myönnettävä inventaariotodistus liitteessä 
IV esitetyn mallin mukaisesti. Tätä 
todistusta täydennetään vaarallisten 
materiaalien luettelon osalla I.

1. Saatettuaan onnistuneesti päätökseen 
peruskatsastuksen, 
määräaikaiskatsastuksen tai 
lisäkatsastuksen, sen jäsenvaltion, jonka 
lipun alla alus purjehtii, on myönnettävä 
inventaariotodistus liitteessä IV esitetyn 
mallin mukaisesti. Tätä todistusta 
täydennetään vaarallisten materiaalien 
luettelon osalla I. 

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV esitetyn 
inventaariotodistuksen mallin päivittämistä 
varten.

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV esitetyn 
inventaariotodistuksen mallin päivittämistä 
varten.

Or. en
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Perustelu

Todistus olisi myönnettävä vain, kun asiaan liittyvät katsastukset on saatettu onnistuneesti 
päätökseen, ottaen huomioon komission ehdotuksen sanamuoto loppukatsastusta koskevassa 
10 artiklan 2 kohdassa. On asianmukaisempaa käyttää vakiokäsitettä "hallinnon puolesta 
toimiva hyväksytty organisaatio".

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun loppukatsastus on saatu 
onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 
6 kohdan mukaisesti, hallinnon on 
myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus 
liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti. Tätä 
todistusta on täydennettävä vaarallisten 
materiaalien luettelolla ja aluksen 
kierrätyssuunnitelmalla. 

2. Kun loppukatsastus on saatu 
onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 
6 kohdan mukaisesti, hallinnon on 
myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus 
liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti, 
mikäli se katsoo, että aluksen 
kierrätyssuunnitelma on tässä asetuksessa 
esitettyjen vaatimusten mukainen. Tätä 
todistusta on täydennettävä vaarallisten 
materiaalien luettelolla ja aluksen 
kierrätyssuunnitelmalla.

Or. en

Perustelu

Hallinnon olisi myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus vasta silloin, kun aluksen 
kierrätyssuunnitelma on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla 
Tarkastukset

Mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että alus ei 
täytä 4 artiklan 1–3 a kohdassa, 5 
artiklassa ja 7 artiklassa esitettyjä 
vaatimuksia tai että sillä ei ole voimassa 
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olevaa 10 artiklan 1 kohdan mukaista 
inventaariotodistusta, tai tarkastuksen 
jälkeen on perustellut syyt olettaa, että
– aluksen tai sen laitteiston kunto ei 
vastaa 4 artiklan 1–3 a kohdassa esitettyjä 
vaatimuksia, tai se eroaa merkittävästi 
todistuksessa ja/tai vaarallisten 
materiaalien luettelossa esitetyistä 
tiedoista, tai
– aluksella ei ole pantu täytäntöön 
menettelyä vaarallisten materiaalien 
luettelon ylläpitämiseksi,
aluksella on suoritettava 
yksityiskohtainen tarkastus. 

Or. en

Perustelu

Siltä varalta, että satamatarkastuksessa ilmenee, että aluksella ei noudateta vaarallisia 
aineita koskevia kieltoja (4 artikla), sillä ei ole voimassa olevaa inventaariotodistusta 
(5 artikla), sillä ei ole aluksen kierrätyssuunnitelmaa vaikka se on yli 20 vuotta vanha, tai kun 
on olemassa selvät perusteet olettaa, että se ei ole vaatimusten mukainen, on oltava selkeitä 
menettelyjä, joihin turvautua. Säännökset perustuvat Hongkongin yleissopimuksen 8 artiklan 
2 kohtaan. Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiiviin 2009/16/EY 13 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tällöin olisi suoritettava pakollinen yksityiskohtainen tarkastus, 
eikä ainoastaan valinnaisesti, kuten Hongkongin yleissopimuksessa määrätään.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla 
Muihin kuin EU:n aluksiin 5 a artiklan 

lisäksi sovellettavat säännökset
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin EU:n alukset noudattavat 
4 artiklan 1–3 a kohdassa esitettyjä 
vaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin lainsäädännössä 
säädettyjen muiden mahdollisesti 
lisätoimia edellyttävien vaatimusten 
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noudattamista. Jäsenvaltioiden on 
kiellettävä 4 artiklan 1–3 a kohdassa 
tarkoitettujen materiaalien asentaminen 
tai käyttö muissa kuin EU:n aluksissa 
niiden ollessa jäsenvaltioiden satamissa, 
ankkuripaikoilla, telakoilla, laivojen 
korjaustelakoilla tai rannikon 
ulkopuolella sijaitsevissa ulkosatamissa.
2. Jäsenvaltion satamaan tai 
ankkuripaikalle saapuvien uusien muiden 
kuin EU:n alusten on pidettävä aluksella 
saatavilla voimassa oleva vaarallisten 
materiaalien luettelo. 
3. Jäsenvaltion satamaan tai 
ankkuripaikalla saapuvien olemassa 
olevien muiden kuin EU:n alusten on 
pidettävä aluksella saatavilla vaarallisten 
materiaalien luettelo 5 artiklan 2 
a kohdassa esitetyn aikataulun 
mukaisesti. Luettelon on täytettävä 5 
artiklan 4–7 kohdassa esitetyt 
vaatimukset. 
4. Jäsenvaltion satamaan tai 
ankkuripaikalle saapuvien muiden kuin 
EU:n alusten on esitettävä aluksen 
hallinnon tai hallinnon puolesta toimivan 
hyväksytyn organisaation myöntämä 
todistus, jossa vahvistetaan, että alus on 
1–3 kohdassa annettujen säännösten 
mukainen. 
5. Muiden kuin EU:n alusten, jotka on 
ostettu sellaiselta omistajalta, jonka 
omistuksessa alus oli yli 20 vuotta vanha 
ja purjehti EU:n lipun alla, on 
saapuessaan EU:n jäsenvaltion satamaan 
tai ankkuripaikalle pidettävä aluksessa 
saatavilla 7 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukainen aluksen 
kierrätyssuunnitelma. 
6. Mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että 
muu kuin EU:n alus ei ole 1–5 kohdassa 
esitettyjen vaatimusten mukainen, tai 
mikäli tarkastuksen jälkeen on selkeät 
perusteet olettaa, että
– aluksen tai sen laitteiston kunto ei 
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vastaa 1 kohdassa esitettyjä vaatimuksia 
tai se eroaa merkittävästi todistuksessa tai 
vaarallisten materiaalien luettelossa 
esitetyistä tiedoista, tai
– aluksella ei ole pantu täytäntöön 
menettelyä vaarallisten materiaalien 
luettelon ylläpitämiseksi,
aluksella on suoritettava 
yksityiskohtainen tarkastus. 
7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän artiklan säännöksiä rikkoviin 
muiden kuin EU:n alusten omistajiin 
voidaan soveltaa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.
8. Mikäli muusta kuin EU:n aluksesta 
tulee direktiivissä 2008/98/EY sovelletun 
määritelmän mukaista jätettä, sovelletaan 
asetusta (EY) N:o 1013/2006.

Or. en

Perustelu

Tähän uuteen artiklaan on koottu yhteen kaikki EU:n satamiin saapuviin muihin kuin EU:n 
aluksiin sovellettavat vaatimukset 5 a artiklassa säädetyn kierrätysmaksun lisäksi. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava näiden alusten osalta, että tiettyjä vaarallisia 
materiaaleja koskevia kieltoja noudatetaan ja että aluksilla on niitä koskevat luettelot. Myös 
sellaisilla muilla kuin EU:n aluksilla, jotka olivat aiemmin EU:n aluksia tiettyyn ikään asti, 
olisi oltava kierrätyssuunnitelma. Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annettu 
direktiivi koskee kaikkia aluksia niiden lippuvaltiosta riippumatta, joten muiden kuin EU:n 
alusten tarkastuksia koskevien säännösten olisi vastattava EU:n aluksia koskevia säännöksiä 
tältä osin (katso 11 a artikla).

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) alusten kierrätyslaitoksen on 
käytettävä toiminnassaan pysyviä 
rakenteita (kuivatelakoita, laitureita tai 
betoniramppeja); 
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Or. en

Perustelu

Pysyviin rakenteisiin perustuvan toiminnan olisi oltava vähimmäisvaatimus sille, että 
vaarallisten materiaalien käsittely voidaan sallia. Tämä vaatimus on lisätty, jotta tehdään 
selväksi, että laitoksia, jotka käyttävät edelleen vallalla olevaa rantaromutusmenetelmää, ei 
hyväksytä alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) alusten kierrätyslaitoksella on oltava 
riittävästi nostureita aluksesta irrotettujen 
osien nostamiseksi; 

Or. en

Perustelu

Saatavilla olevien nostureiden riittävyyden pitäisi olla alusten turvallisen purkamisen 
ennakkoedellytys. Tämä vaatimus on lisätty, jotta tehdään selväksi, että laitoksia, jotka 
käyttävät edelleen vallalla olevaa rantaromutusmenetelmää, jossa turvaudutaan nostureiden 
sijaan painovoimaan, ei hyväksytä alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alusten kierrätyslaitoksen on laadittava 
johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät 
ja tekniikat, jotka eivät aiheuta 
terveysriskejä työntekijöille tai 
kierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvalle 
väestölle ja joilla ehkäistään, vähennetään, 
minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan 
poistetaan alusten kierrätyksestä 
ympäristöön aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset;

b) alusten kierrätyslaitoksen on laadittava 
johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät 
ja tekniikat, joilla varmistetaan, että
työntekijöille tai kierrätyslaitoksen 
läheisyydessä asuvalle väestölle ei 
aiheuteta terveysriskejä, ja joilla 
ehkäistään, vähennetään, minimoidaan ja 
mahdollisuuksien mukaan poistetaan 
alusten kierrätyksestä ympäristöön 
aiheutuvat haitalliset vaikutukset;
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Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus: johto- ja seurantajärjestelmät eivät yleensä aiheuta itse terveysriskejä, 
vaan niiden avulla varmistetaan, että terveysriskejä ei aiheudu.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten 
kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se 
hyväksytään;

d) kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten 
kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se 
otetaan käyttöön; 

Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus: hyväksyminen on toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. Alusten 
kierrätyslaitos ottaa käyttöön alusten kierrätyslaitoksen suunnitelman.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kierrätyslaitoksessa varmistetaan 
kaikkien aluksella kierrätyksen aikana 
esiintyvien vaarallisten materiaalien 
eristäminen niin, että estetään näiden 
vaarallisten materiaalien pääsy 
ympäristöön ja erityisesti 
vuorovesivyöhykkeille;

k) kierrätyslaitoksessa varmistetaan 
kaikkien aluksella kierrätyksen aikana 
esiintyvien vaarallisten materiaalien 
eristäminen niin, että estetään näiden 
vaarallisten materiaalien pääsy 
ympäristöön ja erityisesti 
vuorovesivyöhykkeille etenkin 
paloittelemalla aluksen alaosa pysyvällä 
tai kelluvalla kuivatelakalla;

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, miten vaaralliset materiaalit on tarkoitus eristää. Kun aluksen yläosat 
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olisi leikattava ainoastaan pysyviltä rakenteilta käsin (katso 12 artiklan 2 kohdan a a 
alakohta (uusi)), kaiken öljyn ja lietteen sisältävä alaosa olisi paloiteltava pysyvällä tai 
kelluvalla kuivatelakalla, jotta varmistetaan kaikkien vaarallisten materiaalien eristäminen.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään 
ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, 
ja tiloissa on tyhjennyslaitteet;

m) vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään 
ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, 
ja tiloissa on tyhjennyslaitteet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta k alakohdan 
soveltamista; 

Or. en

Perustelu

Selvennys, jolla varmistetaan, että tyhjennyslaitteilla on silti voitava eristää kaikki vaaralliset 
materiaalit ja jätteet.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m a) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, 
että kaikki kierrätykseen tarkoitetut jätteet 
siirretään ainoastaan sellaisiin 
kierrätyslaitoksiin, joilla on lupa jätteiden 
kierrätykseen ja niistä huolehtimiseen 
ympäristön kannalta asianmukaisella 
tavalla ja siten, ettei ihmisten terveys 
vaarannu; 

Or. en

Perustelu

Kierrätykseen tarkoitettu teräsjäte on usein vaarallisten materiaalien pilaamaa ja voi siten 
vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön, mikäli sitä ei käsitellä asianmukaisesti. Kaikki 
kierrätettävä jäte olisi siksi lähetettävä ainoastaan laitoksiin, joilla on lupa huolehtia niiden 
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kierrätyksestä.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) määritettävä siitä vastaavan 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämät 
luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja 
ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset 
(enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), 
joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä 
mahdolliset sovellettavat rajoitukset;

1) määritettävä siitä vastaavan 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämät 
luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja 
ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset 
(enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), 
joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä 
mahdolliset sovellettavat rajoitukset ja 
ehdot; 

Or. en

Perustelu

Sovellettavat ehdot olisi myös yksilöitävä, sillä ne eivät välttämättä kuulu "rajoitusten" 
piiriin.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. toimitettava näyttö siitä, että 
kierrätyslaitos noudattaa kaikkia 
asianomaisen maan lainsäädännön 
mukaisia terveys- ja 
turvallisuusmääräyksiä; 

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat keskeisiä kysymyksiä alusten kierrätysalalla. 
Laitoksen olisi todistettava noudattavansa asiaan liittyviä määräyksiä.
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) yksilöitävä kaikki aluksen 
kierrätysprosessiin suoraan osallistuvat 
alihankkijat ja toimitettava näyttö siitä, 
että niillä on asianmukaiset luvat; 

Or. en

Perustelu

Aluksen kierrätystoimintaan suoraan osallistuvat alihankkijat voivat aiheuttaa lisäriskejä, tai 
ne voivat itse olla erityisessä vaarassa, jos ne eivät ole saaneet asianmukaista koulutusta. 
Jotta varmistetaan sekä kierrätystoiminnan että alihankkijoiden turvallisuus, nämä olisi 
nimettävä ja niiden luvista olisi toimitettava näyttöä. 

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) mitä jätehuoltoprosessia
kierrätyslaitoksessa sovelletaan: polttoa, 
kaatopaikalle toimittamista tai muuta 
jätteenkäsittelymenetelmää sekä 
toimitettava näytöt siitä, että sovellettavalla 
prosessilla varmistetaan, ettei ihmisten 
terveys vaarannu ja ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa, erityisesti

b) mitä jätteenkäsittelyprosessia
kierrätyslaitoksessa sovelletaan: polttoa, 
kaatopaikalle toimittamista tai muuta 
jätteenkäsittelymenetelmää sekä 
toimitettava näytöt siitä, että sovellettavalla 
prosessilla varmistetaan, ettei ihmisten 
terveys vaarannu ja ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa, erityisesti 

Or. en

Perustelu

Termien käytön olisi oltava johdonmukaista.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) mitä jätehuoltoprosessia sovelletaan, jos 
vaaralliset aineet on tarkoitus toimittaa 
laitoksen ulkopuoliseen, sen jälkeen 
käytettävään jätehuoltolaitokseen. Kustakin 
jätehuoltolaitoksesta on toimitettava 
seuraavat tiedot: 

c) mitä jätteenkäsittelyprosessia
sovelletaan, jos vaaralliset aineet on 
tarkoitus toimittaa laitoksen ulkopuoliseen, 
sen jälkeen käytettävään 
jätehuoltolaitokseen. Kustakin 
jätehuoltolaitoksesta on toimitettava 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Termien käytön olisi oltava johdonmukaista.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on 
lupa käsitellä vaarallisia materiaaleja;

ii) näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämä lupa käsitellä 
vaarallisia materiaaleja; 

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, kuka myöntää luvan.
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Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sovellettava järjestelmää, jolla 
kirjataan kustakin aluksesta poistettujen 
vaarallisten materiaalien todelliset määrät 
ja verrataan niitä vaarallisten 
materiaalien luetteloon ja jolla kirjataan 
kyseisiin materiaaleihin laitoksessa ja 
laitoksen ulkopuolella sovelletut 
käsittelyprosessit; 

Or. en

Perustelu

On tärkeää voida jäljittää vaaralliset materiaalit luettelosta lopulliseen käsittelyyn. Tällaisia 
jäljitysjärjestelmiä on jo käytössä useissa maissa.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a)huolehdittava vakuutusturvan 
riittävyydestä terveys- ja 
turvallisuusvastuiden ja 
ympäristövahinkojen korjaamisesta 
johtuvien kustannusten kattamiseksi 
jäsenvaltion tai sen kolmannen valtion, 
jossa laitos sijaitsee, asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisällytettiin alusten kierrätyslaitoksia koskevana vähimmäisvaatimuksena 
helmikuussa 2007 julkistettuun Yhdistyneen kuningaskunnan alusten kierrätysstrategiaan.
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) tarkastettava säännöllisesti alusten 
kierrätyslaitoksen läheisyydessä sijaitsevat 
vedet ja sedimentit saasteiden 
havaitsemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä on miedompi versio siitä säännöksestä, joka sisällytettiin alusten kierrätyslaitoksia 
koskevana vähimmäisvaatimuksena helmikuussa 2007 julkistettuun Yhdistyneen 
kuningaskunnan alusten kierrätysstrategiaan.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luvan myöntäminen jäsenvaltiossa 
sijaitsevalle alusten kierrätyslaitokselle

Poistetaan.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
myönnettävä lupa harjoittaa alusten 
kierrätystä alueellaan sijaitseville alusten 
kierrätyslaitoksille, jotka täyttävät 
12 artiklassa esitetyt vaatimukset. Lupa 
voidaan antaa alusten kierrätyslaitoksille 
enintään viideksi vuodeksi.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
saatettava ajan tasalle luettelo niistä 
alusten kierrätyslaitoksista, joille ne ovat 
myöntäneet luvan 1 kohdan mukaisesti.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu luettelo 
on toimitettava komissiolle viipymättä ja 
viimeistään vuoden kuluessa päivästä, 
jona tämä asetus tulee voimaan.
4. Jos alusten kierrätyslaitos ei enää 
noudata 12 artiklassa esitettyjä 
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vaatimuksia, jäsenvaltion on peruutettava 
kyseiselle alusten kierrätyslaitokselle 
myönnetty lupa ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle viipymättä. 
5. Jos uudelle alusten kierrätyslaitokselle 
on myönnetty lupa 1 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle viipymättä. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi myös jäsenvaltiossa sijaitsevien alusten 
kierrätyslaitosten olisi pyydettävä komissiota lisäämään ne eurooppalaiseen luetteloon. Siksi 
koko artikla olisi poistettava.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin ulkopuolella sijaitsevat 
kierrätyslaitokset

Alusten kierrätyslaitoksen sisällyttäminen 
eurooppalaiseen luetteloon

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden edellyttämä tarkistus 14 artiklan poistamisen seurauksena. 
Yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi kaikkien yritysten, jotka haluavat saada 
tietyn alusten kierrätyslaitoksen mukaan eurooppalaiseen luetteloon, olisi osoitettava pyyntö 
komissiolle, ei pelkästään niiden, jotka sijaitsevat unionin ulkopuolella.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unionin ulkopuolella sijaitsevan
kierrätysyrityksen, joka haluaa kierrättää
jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia, 

1. Kierrätysyrityksen, joka omistaa alusten 
kierrätyslaitoksen ja joka haluaa kierrättää
tämän asetuksen soveltamisalan piiriin 
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on toimitettava komissiolle hakemus siitä, 
että sen kierrätyslaitos lisätään 
eurooppalaiseen luetteloon.

kuuluvia EU:n aluksia, on toimitettava 
komissiolle hakemus siitä, että sen 
kierrätyslaitos lisätään eurooppalaiseen 
luetteloon.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksen numerointivirhe. 

Johdonmukaisuuden edellyttämä tarkistus 14 artiklan poistamisen seurauksena. 
Yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi kaikkien yritysten, jotka haluavat saada 
tietyn alusten kierrätyslaitoksen mukaan eurooppalaiseen luetteloon, olisi osoitettava pyyntö 
komissiolle, myös unionin yritysten.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pyyntöön on liitettävä 13 artiklassa ja 
liitteessä VI edellytetyt tiedot ja näytöt 
siitä, että kierrätyslaitos noudattaa 
12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia. 

2. Pyyntöön on liitettävä 13 artiklassa ja 
liitteessä VI edellytetyt tiedot ja näytöt 
siitä, että kierrätyslaitos noudattaa 
12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia. 

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä II esitetyn alusten 
kierrätyslaitoksen tunnistetietojen mallin 
päivittämistä varten.

Komissiolle siirretään valta antaa
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti liitteessä II esitetyn alusten 
kierrätyslaitoksen tunnistetietojen mallin 
päivittämistä varten.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksen numerointivirhe. 
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hakiessaan sisällyttämistä
eurooppalaiseen luetteloon 
kierrätyslaitokset hyväksyvät sen 
mahdollisuuden, että komissio tai sen 
valtuuttamat toimijat tekevät ennen
kierrätyslaitoksen lisäämistä 
eurooppalaiseen luetteloon tai sen jälkeen 
paikan päällä tarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että 12 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia noudatetaan. 

3. Jotta kierrätyslaitokset voidaan 
sisällyttää eurooppalaiseen luetteloon, 
komission nimeämän kansainvälisen 
asiantuntijaryhmän on tarkastettava
kierrätyslaitokset ennen niiden lisäämistä 
eurooppalaiseen luetteloon, jotta 
varmistetaan, että ne noudattavat 
12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia, ja 
tämän jälkeen kahden vuoden välein. 
Alusten kierrätyslaitoksen on myös 
hyväksyttävä se mahdollisuus, että 
kansainvälinen ryhmä suorittaa paikalla 
ennalta ilmoittamattomia lisätarkastuksia. 
Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tekee
näiden tarkastusten suorittamiseksi 
yhteistyötä sen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, jossa 
kierrätyslaitos sijaitsee. Yhteenveto 
tarkastuksen tuloksista pidetään pysyvästi 
kansalaisten saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Perustelu

Alusten kierrätykseen kuuluu käsitellä suuria määriä vaarallisia materiaaleja. Mikäli EU:n 
lipun alla purjehtivien alusten vienti EU:sta romutettaviksi OECD:n ulkopuolisiin maihin 
laillistetaan poikkeuksellisesti niiden erityisen luonteen perusteella, on varmistettava, että ne 
käsitellään tämän asetuksen säännöksiä noudattaen. Säännöllisten tarkastusten olisi oltava 
edellytys sille, että kierrätyslaitos hyväksytään eurooppalaiseen luetteloon. Näin varmistetaan 
kaikkien laitosten tasapuolinen kohtelu, ja yleinen hyväksyntä saavutettaneen 
tarkastusryhmän kansainvälisen luonteen sekä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 2 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
näyttöjen arvioinnin perusteella komissio 
päättää täytäntöönpanosäädöksen avulla, 
sisällytetäänkö unionin ulkopuolella 
sijaitseva kierrätyslaitos eurooppalaiseen 
luetteloon. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Edellä 2 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
näyttöjen arvioinnin perusteella komissio 
päättää täytäntöönpanosäädöksen avulla, 
sisällytetäänkö jäsenvaltiossa tai unionin 
ulkopuolella sijaitseva kierrätyslaitos 
eurooppalaiseen luetteloon. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
27 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksen numerointivirhe (katso myös oikea viittaus 16 artiklan 
3 a kohdan ii alakohdassa). 

Johdonmukaisuuden edellyttämä tarkistus 14 artiklan poistamisen seurauksena. Tarvitaan 
ainoastaan alusten kierrätyslaitosten luettelointia koskeva EU-menettely, laitosten 
sijaintipaikka ei vaikuta asiaan.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalainen luettelo julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
komission internetsivustolla viimeistään 
36 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Eurooppalainen luettelo julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
komission internetsivustolla viimeistään 
24 kuukauden kuluttua ... * *.

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en
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Perustelu

Kaksi vuotta voimaantulon jälkeen lienee riittävä aika komissiolle laatia ensimmäinen 
eurooppalainen luettelo.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Eurooppalaiseen luetteloon on 
sisällytettävä seuraavat alusten 
kierrätyslaitosta koskevat tiedot: 
a) kierrätysmenetelmä;
b) kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi 
ja koko; sekä
c) kierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat 
tekijät, vaarallisten jätteiden huolto 
mukaan luettuna. 

Or. en

Perustelu

Alusten omistajille on tärkeää saada nämä tiedot eurooppalaiseen luetteloon kuuluvista 
alusten kierrätyslaitoksista, jotta he voivat tehdä valintansa asianmukaisten laitosten 
joukosta. 

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Eurooppalaisessa luettelossa on 
ilmoitettava päivämäärä, jolloin alusten 
kierrätyslaitos sisällytettiin luetteloon. 
Sisällyttäminen luetteloon on voimassa 
enintään viiden vuoden ajan, ja se 
voidaan uusia.

Or. en
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Perustelu

Mukanaolo luettelossa saisi kestää vain viisi vuotta, mutta se voidaan uusia. Näin 
varmistettaisiin, että laitokset pitävät tietonsa ajan tasalla. 

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Mikäli komissiolle toimitettavat tiedot 
muuttuvat merkittävästi, eurooppalaiseen 
luetteloon otettujen alusten 
kierrätysyritysten on viipymättä 
toimitettava ajan tasalle saatettu näyttö.
Alusten kierrätysyrityksen on joka 
tapauksessa ilmoitettava kolme kuukautta 
ennen eurooppalaiseen luetteloon 
sisällyttämisen viisivuotisen jakson 
päättymistä, että 
a) se on toimittanut näytön 
täysimääräisenä ja että näyttö on ajan 
tasalla;
b) alusten kierrätyslaitos jatkaa 
toimintaansa ja noudattaa edelleen 
12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, mitkä ovat alusten kierrätysyritysten velvoitteet tietojensa ylläpidon 
suhteen.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eurooppalaiseen luetteloon lisätään
kierrätyslaitos jossakin seuraavista 

a) eurooppalaiseen luetteloon päätetään 
lisätä kierrätyslaitos 15 artiklan 4 kohdan 
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tapauksista: mukaisesti; 
i) kierrätyslaitos on saanut luvan 
13 artiklan mukaisesti; 
ii) kierrätyslaitoksen lisäämisestä 
eurooppalaiseen luetteloon on päätetty 
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

On tarpeetonta viitata 13 artiklaan, kun kaikki asiaan liittyvät säännökset ovat 15 artiklan 
4 kohdassa. 

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) alusten kierrätyslaitos on lisätty 
luetteloon useammaksi kuin viideksi 
vuodeksi eikä se ole toimittanut näyttöä 
siitä, että se edelleen täyttää 12 artiklassa 
esitetyt vaatimukset.

2) alusten kierrätyslaitos ei ole toimittanut 
kolme kuukautta ennen luetteloon
sisällyttämisen viisivuotisen jakson 
päättymistä näyttöä siitä, että se edelleen 
täyttää 12 artiklassa esitetyt vaatimukset. 

Or. en

Perustelu

Olisi asetettava selkeä määräaika sille, mihin mennessä alusten kierrätyslaitoksen on 
toimitettava ajantasaisen näytön siitä, että se täyttää edelleen 12 artiklan vaatimukset, jotta 
se voi pysyä luettelossa. Kierrätyslaitos olisi poistettava eurooppalaisesta luettelosta, mikäli 
se ei ole toimittanut kyseistä näyttöä kolme kuukautta ennen viisivuotisen jakson päättymistä.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti 
ainakin 14 päivää ennen kierrätyksen 
alkamista aikomuksestaan kierrättää laiva, 

a) ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti 
ainakin kaksi kuukautta ennen 
kierrätyksen alkamista aikomuksestaan 
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jotta hallinto voi valmistautua tässä 
asetuksessa edellytettyyn katsastukseen ja 
todistusten myöntämiseen;

kierrättää laiva, jotta hallinto voi 
valmistautua tässä asetuksessa 
edellytettyyn katsastukseen ja todistusten 
myöntämiseen; sen on samalla 
ilmoitettava aikomuksestaan kierrättää 
laiva sen maan hallinnolle, jonka 
lainkäyttövaltaan se sillä hetkellä kuuluu;

Or. en

Perustelu

Kaksi viikkoa on liian lyhyt aika hallinnolle ilmoittamiseen. Jotta säännös on yhdenmukainen 
sen ehdotuksen kanssa, jonka mukaan aluksen kierrätyssuunnitelma olisi lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyttäväksi kaksi kuukautta ennen purkamisen 
suunniteltua aloittamista (katso 7 artiklan 2 a kohta), olisi ilmoitus toimitettava samaan 
aikaan (katso myös seuraava tarkistus). 

Tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tärkeää, että alusten 
omistajat ilmoittavat asiasta myös sen maan hallinnolle, jonka lainkäyttövallan piiriin ne 
kuuluvat kyseisellä hetkellä, jotta sujuva yhteistyö olisi mahdollista.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimitettava aluksen lopullinen 
kierrätyssuunnitelma toimivaltaiselle 
viranomaiselle vähintään kaksi kuukautta 
ennen suunniteltua kierrätyksen 
aloittamista sekä ilmoitettava 
samanaikaisesti aikomus aloittaa 
kierrätys satamavaltion viranomaiselle 
7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
esitetyn vaatimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy tarkistuksessa 51 ehdotettuun uuteen vaatimukseen. Toimivaltaisen 
viranomaiselle olisi ilmoitettava aluksen lopullinen kierrätyssuunnitelma kaksi kuukautta 
ennen kuin kierrätys on tarkoitus aloittaa, jotta tällä on riittävästi aikaa nimenomaisen 
hyväksynnän antamiseen. Asianomaiselle satamavaltion viranomaiselle olisi ilmoitettava 
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samaan aikaan.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä 
ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän
johdosta suorittamia toimia.

c) tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä 
ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän 
johdosta suorittamia toimia, mukaan 
luettuina yksityiskohtaiset tiedot 
23 artiklan mukaisesti vahvistetuista 
seuraamuksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi myös kerrottava soveltamistaan seuraamuksista. Tämä on tärkeää sen 
varmistamiseksi, että ne ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, kuten 23 artiklassa 
määrätään.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 
mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen. 

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 
mennessä ja joka vuosi sen jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Jotta komissio saa paremman yleiskuvan tämän asetuksen asianmukaisesta soveltamisesta, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kertomus kerran vuodessa.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tallentaa nämä tiedot 
sähköiseen tietokantaan, johon yleisöllä 
on pysyvä mahdollisuus tutustua. 

Or. en

Perustelu

Komission olisi koottava jäsenvaltioiden raportoimat tiedot sähköiseen tietokantaan, johon 
kansalaiset voivat tutustua milloin tahansa, jotta tämän asetuksen soveltamisen todellinen 
tilanne jäsenvaltioissa olisi avointa tietoa.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia sovelletaan aluksiin,

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia sovelletaan EU:n ja muiden 
kuin EU:n alusten omistajiin,

Or. en

Perustelu

Seuraamuksia ei voi soveltaa aluksiin, vaan niiden omistajiin. Tehokkaita seuraamuksia olisi 
sovellettava sekä EU:n että muiden kuin EU:n alusten omistajiin, mikäli ne eivät pidä tiettyjä 
avainasiakirjoja saatavilla (katso tarkistuksissa 106–108 esitetyt erityiset rikkomukset).

Alusten laittomaan kierrätykseen johtavat rikkomukset olisi käsiteltävä erikseen 
rikoslainsäädännön puitteissa (katso tarkistus 110).
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Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) jotka eivät noudata tiettyjä vaarallisia 
materiaaleja koskevia kieltoja 4 artiklan 
ja 11 b artiklan säännösten mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Niihin omistajiin, joiden alukset eivät noudata vaarallisia materiaaleja koskevia kieltoja, olisi 
sovellettava seuraamuksia.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole aluksessa 5 ja 28 artiklan 
edellyttämää vaarallisten materiaalien 
luetteloa;

b) joilla ei ole aluksessa 5 ja 11 b artiklan 
mukaista voimassa olevaa vaarallisten 
materiaalien luetteloa;

Or. en

Perustelu

Tämä on pieni tarkennus komission ehdotukseen sen selventämiseksi, että pelkkä luettelo ei 
riitä, vaan sen on oltava voimassa, ja varsinkin, että sitä on pidettävä yllä asianmukaisesti ja 
päivitettävä koko sen ajan, kun alus on toiminnassa.

Tarkistuksella 35 otettiin käyttöön luettelon saatavilla pitämistä koskevan velvoitteen 
aikataulu. Tämän seurauksena tarkistuksella 117 poistetaan 28 artiklan siirtymäajan 
säännökset, joten tämä viittaus on tarpeeton. Sen sijaan olisi viitattava 11 b artiklaan, sillä 
näitä seuraamuksia olisi sovellettava myös muihin kuin EU:n aluksiin.
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Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) joilla ei ole aluksessa 7 ja 11 b artiklan 
mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa;

Or. en

Perustelu

Niihin omistajiin, joiden aluksilla ei ole aluksen kierrätyssuunnitelmaa, olisi sovellettava 
seuraamuksia.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – e–i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jotka on lähetetty kierrätettäväksi 
ilman, että ne noudattavat 6 artiklassa 
esitettyjä valmistelua koskevia 
vaatimuksia;

Poistetaan.

f) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 
6 artiklassa edellytettyä 
inventaariotodistusta;
g) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 
6 artiklassa edellytettyä 
kierrätyskelpoisuustodistusta;
h) jotka on lähetetty kierrätettäväksi 
ilman, että hallinnolle on lähetetty 
21 artiklassa edellytetty kirjallinen 
ilmoitus;
i) jotka on kierrätetty tavalla, jotka eivät 
vastaa 7 artiklassa edellytettyä aluksen 
kierrätyssuunnitelmaa.

Or. en

(Liittyy tarkistukseen 110)
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Perustelu

Rikoksia koskevat säännökset käsitellään seuraavassa kohdassa (katso tarkistus 110). 

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin 19 päivänä marraskuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/99/EY1

mukaisia seuraamuksia sovelletaan EU:n 
alusten omistajiin, joiden alukset
a) on lähetetty kierrätettäviksi 
noudattamatta tämän asetuksen 
6 artiklassa vahvistettuja yleisiä 
vaatimuksia; 
b) on lähetetty kierrätettäväksi ilman 
tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
mukaista inventaariotodistusta;
c) on lähetetty kierrätettäväksi ilman 
tämän asetuksen 9 mukaista sopimusta;
d) on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että 
hallinnolle on lähetetty tämän asetuksen 
21 artiklan mukaista kirjallista ilmoitusta;
e) on kierrätetty ilman toimivaltaisen 
viranomaisen tämän asetuksen 7 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti 
hyväksymää aluksen 
kierrätyssuunnitelmaa tai tavalla, joka ei 
vastannut tämän asetuksen 7 artiklan 
mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa.
_________________________
1 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28

Or. en

(esitetään uudelleen seuraavat komission ehdotuksen kohdat:
 e alakohdasta tulee uusi a alakohta muutoksin;
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 f alakohdasta tulee uusi b alakohta muutoksin;
 g alakohta poistetaan, sillä se sisältyy tässä muutettuun a alakohtaan;

h alakohdasta tulee d alakohta sellaisenaan;
 i alakohdasta tulee e alakohta muutoksin)

Perustelu

Direktiivin 2008/99/EY 3 artiklassa säädetään, että tahallisesti toteutetut laittomat jätesiirrot 
ovat rikoksia. Kun EU:n alus lähetetään OECD:n ulkopuoliseen maahan ennen 
eurooppalaisen luettelon julkaisemista tai laitokseen, joka ei sisälly eurooppalaiseen 
luetteloon sitten, kun se on julkaistu, kun se lähetetään ilman avainasiakirjoja, jotka ovat 
olennaisia tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi, tai ilman hyväksyttyä 
aluksen kierrätyssuunnitelmaa, kuljetus on selvästi laiton. Tällaiset kuljetukset ovat rikoksia, 
ja siksi niihin olisi sovellettava direktiivissä 2008/99/EY säädettyjä seuraamuksia.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Erityisesti 
kun alus lähetetään kierrätettäväksi alusten 
kierrätyslaitokseen, jota ei mainita 
eurooppalaisessa luettelossa, sovellettavien 
seuraamusten on vastattava vähintään 
hintaa, joka aluksen omistajalle on 
maksettu aluksesta.

2. Erityisesti kun alus lähetetään 
kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, 
jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, 
sovellettavien seuraamusten on vastattava 
vähintään kaksi kertaa hintaa, joka aluksen 
omistajalle on maksettu aluksesta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2008/99/EY 5 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Edellä 1 a kohdassa oleva viittaus direktiiviin 2008/99/EY kattaa jo säännöksen, jonka 
mukaan seuraamusten on oltavat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ainostaan 
aluksesta maksetun hinnan menettäminen ei ole riittävän tehokas, oikeasuhteinen ja 
varoittava seuraamus. Seuraamuksena olisi oltava vähintään hinnan menettäminen 
kaksinkertaisesti.
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos alus myydään ja lähetetään kuuden 
kuukauden kuluessa myynnistä 
kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, 
jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, 
seuraamukset:

5. Jos EU:n alus myydään ja lähetetään
enintään kahden vuoden kuluessa 
myynnistä kierrätettäväksi alusten 
kierrätyslaitokseen, jota ei mainita 
eurooppalaisessa luettelossa, seuraamukset:

a) asetetaan yhteisesti viimeiselle ja 
toiseksi viimeiselle omistajalle, jos alus 
purjehtii edelleen jonkin EU:n jäsenvaltion 
lipun alla;

a) asetetaan viimeiselle omistajalle, jos 
alus purjehtii edelleen jonkin EU:n 
jäsenvaltion lipun alla;

b) asetetaan ainoastaan toiseksi
viimeiselle omistajalle, jos alus ei enää 
purjehdi jonkin EU:n jäsenvaltion purjeen
alla.

b) asetetaan viimeiselle omistajalle, jonka 
omistuksessa alus purjehti EU:n 
jäsenvaltion lipun alla kyseisen kahden 
vuoden aikana, jos alus ei enää purjehdi 
jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan seuraamukset koskevat vain omistajia, jotka ovat vaihtaneet 
lippuvaltiota viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Tätä kautta olisi pidennettävä 
kahteen vuoteen, jotta se on vaikuttava, muuten kyse on voimakkaasta kannustimesta vaihtaa 
lippuvaltiota kuusi kuukautta ennen myyntiä. Koska alus saattaa vaihtaa omistajaa useasti 
viimeisinä kuukausinaan, seuraamusta olisi sovellettava viimeiseen omistajaan, jonka 
omistuksessa alus purjehti EU:n lipun alla, eikä toiseksi viimeiseen.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia
5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin 
siinä tapauksessa, että aluksen omistajan 
tarkoituksena ei ole ollut myydä alustaan 
kierrätettäväksi. Jäsenvaltion on tällöin 
pyydettävä aluksen omistajan väitteen 
tueksi näyttöä, mukaan lukien jäljennös 

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia
5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin
ainoastaan siinä tapauksessa, että alus 
joutuu onnettomuuteen ylivoimaisen 
esteen johdosta, minkä seurauksena siitä 
tulee direktiivissä 2008/99/EY tarkoitettua 
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myyntisopimuksesta. jätettä.

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus muodostaa porsaanreiän, jota käytetään jo nyt jätteiden siirtoja koskevan 
direktiivin kiertämiseen. Alusten omistajat esittivät aiemmin väärennettyjä sopimuksia, joiden 
mukaan kaupallista käyttöä oli tarkoitus jatkaa, vaikka alus tosiasiassa aiottiin romuttaa. 
Ainoa hyväksyttävä syy seuraamusten soveltamista koskevalle poikkeukselle on se, jos 
aluksesta tulee jätettä ylivoimaisen esteen seurauksena (force majeure). 

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät 
havainnot osoittavat uskottavasti, että 
asetusta on rikottu, toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkasteltava näitä 
havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa 
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava kierrätysyritykselle tilaisuus 
ilmoittaa näkemyksensä toimintapyynnöstä 
ja siihen liittyvistä havainnoista.

3. Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät 
havainnot osoittavat uskottavasti, että 
asetusta on rikottu, toimivaltaisen 
viranomaisen on tarkasteltava näitä 
havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa 
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava aluksen omistajalle ja 
kierrätysyritykselle tilaisuus ilmoittaa 
näkemyksensä toimintapyynnöstä ja siihen 
liittyvistä havainnoista. 

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että alusten kierrätysyrityksen ohella myös aluksen omistaja voi rikkoa tätä 
asetusta, myös viime mainitulle olisi annettava mahdollisuus esittää näkemyksensä.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 
1–4 kohdan säännöksiä tapauksiin, joissa 
on kyse tämän asetuksen välittömästi 

Poistetaan.
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uhkaavasta rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä jättää soveltamatta 1–4 kohtaa asetuksen välittömästi uhkaavan rikkomisen 
vuoksi.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 
10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 
10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi ...päivästä 
…kuuta …*. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sen 
jatkamista viimeistään kolmea kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
____________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Valtaa antaa delegoituja säädöksi ei pitäisi antaa komissiolle määräämättömäksi ajaksi, vaan 
ainoastaan rajoitetuksi ajaksi, jota jatketaan ilman eri toimenpiteitä. Tästä on tullut 
vakiokäytäntö Lissabonin sopimuksen jälkeen hyväksytyssä ympäristölainsäädännössä.
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Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirtymäsäännökset Poistetaan.
1. Kaikkia aluksia varten on laadittava 
vaarallisten materiaalien luettelo 
viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
2. Jäsenvaltiot voivat ennen 
eurooppalaisen luettelon julkaisemista 
antaa luvan alusten kierrätykselle 
laitoksissa, jotka sijaitsevat unionin 
ulkopuolella, jos on varmistettu, että 
kierrätyslaitos noudattaa 12 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia aluksen omistajan 
ja kierrätyslaitosten toimittamien tietojen 
tai muutoin hankittujen tietojen 
perusteella. 

Or. en

Perustelu

Siirtymäajan säännöksiä ei tarvita. Sovellettavat aikataulut on käsitelty 5 artiklaa koskevassa 
tarkistuksessa. Jäsenvaltioille ei pitäisi antaa lupaa alusten kierrätykselle laitoksissa, jotka 
sijaitsevat unionin ulkopuolella, sillä tämä voi johtaa hyvin erilaisiin lupakäytäntöihin.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)
Direktiivi 2009/16/EY
LIITE IV – 45 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Muutos satamavaltioiden suorittamasta 
valvonnasta annettuun direktiiviin 
2009/16/EY
Lisätään seuraava kohta satamavaltioiden 
suorittamasta valvonnasta 23 päivänä 
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huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/16/EY1liitteeseen IV:
'45. asetuksen (EU) N:o XX [pyydetään 
lisäämään tämän asetuksen koko otsikko] 
mukainen todistus vaarallisten 
materiaalien luettelosta * 
_____________________
1 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.

* EUVL L […], […], s. [..].

Or. en

Perustelu

Tyylikkäin tapa varmistaa, että kaikki EU:n satamaan tai ankkuripaikalle saapuvat alukset 
ovat tosiasiallisesti laatineet muutetun 5 artiklan mukaisen luettelon, on lisäämällä luetteloa
koskeva todistus niiden todistusten ja asiakirjojen joukkoon, jotka tarkastajan on vähintään 
tarkistettava satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin mukaisesti 
tarkastuksen yhteydessä.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
1 artikla – 3 kohta – i alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

'(i) Alukset, jotka eivät kuulu asetuksen
(EU) N:o XX [insert full title of this 
Regulation](*) soveltamisalaan

'(i) EU:n alukset, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o XX [pyydetään lisäämään 
tämän asetuksen koko otsikko]
soveltamisalaan ja jotka noudattavat sen 
säännöksiä. 

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että EU:n alus kuuluu uuden asetuksen soveltamisalaan, jotta se vapautetaan 
jätteiden siirtoja koskevan asetuksen noudattamisesta. EU:n alusten on myös tosiasiassa 
noudatettava uuden asetuksen säännöksiä, jotta ne voidaan vapauttaa jätteiden siirtoja 
koskevan asetuksen noudattamisesta.
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Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen kahden vuoden kuluessa 
Hongkongin yleissopimuksen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
käsitellään sitä, lisätäänkö alukset, joille 
Hongkongin yleissopimuksen 
sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, 
alusten kiertämislaitosten eurooppalaiseen 
luetteloon kaksinkertaisen työn ja 
hallinnollisen taakan välttämiseksi.

Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen kahden vuoden kuluessa 
Hongkongin yleissopimuksen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
käsitellään sitä, noudatetaanko tässä 
asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, mikäli 
laitokset, joille Hongkongin 
yleissopimuksen sopimuspuolet ovat 
myöntäneet luvan, lisätään alusten
kierrätyslaitosten eurooppalaiseen 
luetteloon.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon Hongkongin yleissopimuksen selvästi löysemmät normit alusten 
kierrätyslaitosten osalta ja se, että yleissopimuksessa ei käsitellä jätteiden huoltoa alusten 
kierrätyslaitosten ulkopuolella, on kaikki laitokset, joille Hongkongin yleissopimuksen 
sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, arvioitava tämän asetuksen säännöksiä vasten, mikäli 
ne halutaan liittää eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee 365 päivänä sen jälkeen, 
kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*.
____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Tämä vastaa jätteiden siirroista annetun asetuksen säännöksiä. Siitä ei ole syytä poiketa. 
Nopealla voimaantulolla varmistetaan oikeusvarmuus. Jäsenvaltioille, alusten omistajille ja 
alusten kierrätyslaitoksille olisi annettava vuoden pituinen siirtymäkausi ennen kuin uusia 
säännöksiä on tosiasiallisesti sovellettava.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Otsonikerrosta heikentävät aineet: 
HCFC-yhdisteet 

Or. en

Perustelu

Kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet) ovat otsonikerrosta heikentävien aineiden luokka, 
joita käytetään CFC-yhdisteiden korvaamiseksi. Vaikka ne eivät heikennä otsonikerrosta yhtä 
voimakkaasti kuin CFC-yhdisteet, niiden mahdollinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on 
sangen suuri. Kehittyneet maat ovat jo vähentämässä HCFC-yhdisteiden kulutustaan 
Montrealin pöytäkirjan ja sen mukautusten ja tarkistusten mukaisten vähittäistä käytöstä 
poistamista koskevien velvoitteidensa mukaisesti. Kulutusta on näin ollen vähennettävä 90 
prosenttia vuoden 2015 perustasosta1 . HCFC-yhdisteet olisi siksi myös lisättävä luetteloon 
asianmukaisen käsittelyn helpottamiseksi.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Polyvinyylikloridi (PVC) 

Or. en

                                               

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTMP/0,contentMDK:217952
71~menuPK:5079015~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:408230,00.html.
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Perustelu

Vihreään kirjaan laivanromutustoiminnan parantamisesta (julkaistu 22. toukokuuta 2007) 
sisältyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan mukaan PVC muodostaa yli puolet 
käytöstä poistettavien alusten sisältämistä vaarallisista materiaaleista, kun öljylietettä, öljyjä 
ja maaleja ei lasketa mukaan. PVC-jätteen käsittelyyn liittyy lukuisia ongelmia, erityisesti kun 
sitä poltetaan (kuten dioksiinin muodostus, ja sellaisia sekundaarisia vaarallisia jätteitä, 
joiden sisältämien vaarallisten materiaalien biologinen käytettävyys on suuri, syntyy vastaava 
määrä tai jopa enemmän). PVC olisi siksi lisättävä luetteloon.
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PERUSTELUT

"toteaa, että on eettisesti vastuutonta antaa alusten romuttamiseen liittyvien ihmisarvoa 
alentavien ja ympäristöä tuhoavien olosuhteiden jatkua edelleen…"

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2008 laivanromutustoiminnan 
parantamista koskevasta vihreästä kirjasta1

1. Tausta

EU:n jätteensiirtoasetuksen mukaan vaarallisten jätteiden vienti EU:sta muihin kuin 
OECD-maihin on kielletty vuodesta 1998 lähtien. Tällä kiellolla pannaan EU:ssa täytäntöön 
vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin 
yleissopimuksen vientikieltomuutos ("Ban Amendment").

Monenlaisten aluksella olevien vaarallisten materiaalien vuoksi kaikki EU:sta purettavaksi 
vietävät alukset ovat vaarallisia jätteitä – ja siksi ne voidaan nykyään purkaa lainmukaisesti 
ainoastaan OECD-maissa. Tätä lainsäädäntöä kierretään kuitenkin melko järjestelmällisesti. 
Komission vaikutusarvioinnin mukaan vuonna 2009 yli 90 prosenttia EU-maiden lippujen alla 
purjehtivista laivoista purettiin OECD:n ulkopuolella, pääasiassa Etelä-Aasiassa (Intia, 
Pakistan ja Bangladesh) niin sanottua rantaromutusmenetelmää käyttäen, millä oli 
huomattavia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. 

Mitä on rantaromutus? Alukset ajetaan mahdollisimman lähelle rantaa nousuveden aikana, 
jolloin ne jäävät tavallisesti kiinni rannan lähellä vuorovesialueella oleviin 
mutamatalikkoihin. Alukset leikataan sitten pystysuorasti hyvin suuriin osiin ainoastaan 
puhalluslamppujen ja painovoiman avulla, jolloin osat romahtavat mutamatalikoille. 
Työntekijät altistetaan huomattaville sekä akuuteille että kroonisille riskeille, vaarallisten 
aineiden asianmukainen varastointi on mahdotonta, ja erikseen poistettuja vaarallisia 
materiaaleja ei käsitellä asianmukaisesti.

Tämä on kapitalismia raaimmillaan. Useimmiten alusten viimeiset omistajat pyrkivät 
maksimoimaan voiton myymällä aluksensa laitoksille, joissa noudatetaan puutteellisesti tai ei 
lainkaan työntekijöiden terveyden ja ympäristön suojelua koskevia normeja ja jotka pystyvät 
siksi tarjoamaan korkeimman hinnan. Kärsimme selkeästi markkinoiden toimimattomuudesta 
kustannusten äärimmilleen viedyn ulkoistamisen2 vuoksi työntekijöiden terveyden ja 
ympäristön kustannuksella.

Vuosina 2006–2015 romutettavista aluksista "romuttamoihin päätyy arviolta 5,5 miljoonaa 
tonnia aineita (erityisesti öljylietettä, öljyjä, maaleja, PVC:tä ja asbestia), joista saattaa 
aiheutua ympäristöhaittoja"3.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-
0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN (ensimmäinen kohta).
2 Komission vihreä kirja laivanromutustoiminnan parantamisesta (COM(2007)0269 lopullinen, sivu 7).
3 Komission vihreä kirja laivanromutustoiminnan parantamisesta (COM(2007)0269 lopullinen, sivu 2).
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Komissio esittää seuraavat kolme syytä tähän lähes täydelliseen vaatimusten noudattamatta 
jättämiseen:

– erityisesti suurten alusten kierrätyskapasiteetin puute OECD:ssä,
– tärkeimmissä kierrätysvaltioissa Bangladeshissa, Intiassa ja Pakistanissa 

toimivien kierrättäjien ja korkeampia teknisiä normeja noudattavien 
kilpailijoiden (EU, Turkki, Kiina) välinen kova ja epäreilu kilpailu,

– tämänhetkinen lainsäädäntö ei vastaa alusten erityisominaisuuksia; sen 
määrittäminen, milloin aluksesta tulee jätettä, on vaikeaa; alukset voivat 
kiertää lainmukaisia velvoitteitaan lippuvaltiota vaihtamalla.

Alusten romuttaminen kuusinkertaistui maailmassa vuosina 2007–2009 (4,2 miljardista 
bruttotonnista 24,9, miljardiin bruttotonniin); vauhtia kiihdyttivät yksirunkoisten tankkerien 
nopeutettu käytöstä poisto, talouskriisi ja suuri ylikapasiteetti (maailman laivasto on lähes 
kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana 574 miljardista bruttotonnista vuonna 
2001 1043 miljardiin bruttotonniin vuonna 2011)1.. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan 
edelleen ei pelkästään markkinatilanteen (ylikapasiteetti ja rahtikuljetusten vähäinen kysyntä) 
vaan myös tulevan IMO:n painolastivesiyleissopimuksen voimaan tulon vuoksi. 
Nykytilanteessa monet alusten omistajat saattavat päättää romuttaa aluksensa sen sijaan, että 
he investoisivat edellä mainitun yleissopimuksen edellyttämiin kalliisiin jälkiasennuksiin. 

2. Hongkongin yleissopimus

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on laatinut erityisen yleissopimuksen tilanteen 
parantamiseksi. Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva 
Hongkongin kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2009, mutta sen voimaantulo 
ja tuloksekas täytäntöönpano edellyttävät, että sen ratifioivat suuret lippuvaltiot ja 
kierrätysvaltiot. Arvioidaan, että yleissopimus ei kuitenkaan tule voimaan ennen vuotta 2020.

Kansainvälisellä tasolla vallitsee suuri hämmennys Hongkongin yleissopimuksen ja Baselin 
yleissopimuksen keskinäisestä vastaavuudesta. Komissio pitää niitä samanveroisina2 – pääsyy 
siihen, että se ehdottaa poikkeuksen soveltamista aluksiin, jotka kuuluvat uuden 
jätteensiirtoasetuksen soveltamisalaan– mutta muut Baselin yleissopimuksen osapuolet ovat 
asiasta toista mieltä3. Näiden kahden yleissopimuksen vertaaminen – toisen voimassa olevan 
ja toisen, jonka voimaantulo ei ole odotettavissa moneen vuoteen – on monimutkaista. Ne 
eroavat kuitenkin toisistaan selvästi ainakin seuraavilta osin:

– soveltamisala: Hongkongin yleissopimus kattaa aluksen käyttövaiheen, mutta 
toisin kuin Baselin yleissopimus, se ei kata purkamisen seurauksena syntyvän 
jätteen käsittelyä, 

– säännöt: Hongkongin yleissopimuksessa ei suljeta pois rantaromutusta, kun 
taas Baselin yleissopimuksen ohjeissa sitä ei pidetä hyväksyttävänä
purkamismenetelmänä,

– täytäntöönpano: Hongkongin yleissopimukseen sisältyy mahdollisuus alusten 

                                               
1 Nikos Mikelisin, IMO, henkilökohtainen lausunto, joka perustuu IHS Fairplayn tietoihin.
2 Tiedonanto COM(2010)0088 lopullinen.
3 BC-10/17 Environmentally Sound Dismantling of Ships, Report of the Conference of the Parties to the Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on its tenth 
meeting, 17-21 October 2011, sivu 53, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf.
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mutta ei romuttamoiden tarkastuksista, ja siinä määrätään vain tavanomaisista 
seuraamuksista, kun taas Baselin yleissopimuksessa romuttamoilta edellytetään 
lupia ja vaarallisten jätteiden kauppa katsotaan rikokseksi.

3. Komission ehdotus

Komission mukaan alusten kierrätyksestä ehdotetun asetuksen tavoitteena on vähentää 
merkittävästi negatiivisia vaikutuksia, joita liittyy EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien 
alusten kierrätykseen erityisesti Etelä-Aasiassa. Samalla pyritään välttämään tarpeettomien 
taloudellisten rasitteiden luomista. 

Komission ehdotus rajoittuu EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Siinä 
ehdotetaan eurooppalaisen luettelon laatimista kaikista maailman alusten kierrätyslaitoksista, 
jotka täyttävät tietyt normit (jotka ovat hieman Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksia 
tiukempia, esimerkiksi vaatimus vaarallisten materiaalien käsittelystä läpäisemättömällä 
lattiapinnalla ja vaatimus, että jätteen vastaanottava jätehuoltolaitos toimii ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelua koskevien EU-normien mukaisesti), mutta eivät ole pakollisten 
tarkastusten alaisia. EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten ei tarvitsisi enää 
kuulua jätteensiirtoasetuksen soveltamisalaan, vaan ne olisi mahdollista kuljettaa luettelossa 
mainittuihin laitoksiin purkamista varten. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, ja 
kansalaisjärjestöt voivat vaatia niiden toimeenpanoa, mukaan lukien asian vireille panoa 
tuomioistuimessa.

4. Keskeisten sidosryhmien reaktiot

Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestö (ECSA) on tyytyväinen 
komission ehdotukseen mutta katsoo, että siihen ei pitäisi sisällyttää IMO:n vaatimuksia 
ylittäviä aineksia, koska se aiheuttaisi hämmennystä ja vaikuttaisi kielteisesti alusten 
kierrätystä koskevien käytäntöjen ja olosuhteiden parantamiseksi toteutettuihin toimiin1. 

Shipbreaking Platform -kansalaisjärjestö arvostelee ankarasti komission ehdotusta, koska sen 
mielestä ehdotuksen nojalla on mahdollista tosiasiassa laillistaa elinkaarensa lopussa olevien 
vaarallisia jätteitä sisältävien alusten vienti EU:sta kehitysmaihin, ja kehottaa purkamaan 
kaikki EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat ja niiden omistamat alukset OECD-maissa2.

5. Euroopan parlamentin vuosina 2008 ja 2009 antamat päätöslauselmat

Euroopan parlamentti on antanut kaksi päätöslauselmaa alusten purkamisesta. Toinen niistä 
oli vastaus komission vihreään kirjaan vuonna 20083 toinen vastaus komission strategiaan 
vuonna 20094.

                                               
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
2 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-to-protect-
developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
3 ks. alaviite 1.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2009-
0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Molemmissa päätöslauselmissa parlamentti ilmaisi kantansa selkeästi ja kehotti panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön vaarallisten jätteiden vientikiellon myös vaarallisia aineita 
sisältävien romutettavien alusten osalta, kieltämään yksiselitteisesti rannalle ajamisen, 
vaatimaan kaikkiin EU:n satamiin saapuvilta aluksilta vaarallisten aineiden luetteloinnin sekä 
luomaan rahaston, joka perustuu pakollisiin laivateollisuuden maksuihin ympäristön kannalta 
järkevän kierrätyksen varmistamiseksi.

6. Esittelijän keskeiset ehdotukset

Esittelijä aikoi alun perin ulottaa asetuksen kattamaan myös kaikki EU:n jäsenvaltioissa 
omistetut alukset, mutta hänen oli pyrittävä löytämään muita ratkaisuja komission ehdotuksen 
vahvistamiseksi, koska oikeudellisen yksikön lausunnon mukaan aluksen omistajan 
kansalaisuutta ei voida pitää perusteena asetuksen soveltamiselle. 

Esittelijä ehdottaa seuraavia keskeisiä muutoksia komission ehdotukseen:

a) rahoitusväline ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätysten 
rahoittamista varten,

b) kaikkiin EU:n satamiin saapuvilta aluksilta vaadittava vaarallisten materiaalien 
luettelointi,

c) kaikkia yli 20 vuotta vanhoja aluksia koskeva aluksen kierrätyssuunnitelma, 
joka on hyväksytettävä toimivaltaisilla viranomaisilla,

d) selkeämmät vaatimukset alusten kierrätyslaitoksista, ainakin rantaromutuksen 
poissulkemisesta sekä näiden laitosten tarkastamisesta ja säännöllisistä 
tarkastuksista, 

e) rikosoikeudelliset seuraamukset tietyistä rikkomuksista.

ad a) Ongelman perussyy on nykyisin laivanomistajille tarjotut vääränlaiset kannustimet 
kaikkein heikoimpia normeja noudattavien laitosten valitsemiseksi niiden tarjoaman 
korkeimman hinnan vuoksi. Olisi otettava käyttöön rahoitusväline ympäristön 
kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen rahoittamista varten. Kaikkien EU:n 
satamia käyttävien alusten olisi suoritettava maksu tonnistonsa mukaan. Maksut olisi 
siirrettävä rahastoon, joka maksaisi palkkion tämän asetuksen säännöksiä noudattavien 
kierrätyslaitosten toteuttamasta tosiasiallisesta alusten kierrätyksestä kierrätyslaitosten 
kilpailukyvyn lisäämiseksi. Palkkio maksettaisiin ainoastaan sellaisten alusten 
kierrätyksestä, jotka ovat purjehtineet EU:n lipun alla vähintään kahden vuoden ajan. 
Tällä lisättäisiin EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien laivojen arvoa –
luettelossa olevat laitokset voisivat tarjota korkeamman hinnan viimeisimmälle 
aluksen omistajalle ja kannustaa siten laivanomistajia pidättymään lippuvaltion 
vaihdosta varmistamalla samalla, että viime hetken lipunvaihto ei kannata. 

ad b) Aluksen asianmukaisen kierrätyksen ennakkoehto on asianmukainen luettelo. 
Merenkulkuala sitoutui vuonna 2009 virallisesti luetteloiden laatimiseen uusiin ja 
olemassa oleviin aluksiin1. Valitettavasti vain harvat omistajat pitivät kiinni tuosta 
sitoumuksesta. Kaikkien EU:n satamissa käyvien alusten omistajien olisi tehtävä 

                                               
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf.
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luettelo. Tällä vauhditettaisiin merkittävästi Hongkongin yleissopimuksen keskeisten 
määräysten täytäntöönpanoa.

ad c) Asianmukaiseen luetteloinnin perusteella laadittu aluksen kierrätyssuunnitelma on 
myös ennakkoehto aluksen kierrätykselle. Kierrätettäväksi lähetettyjen alusten keski-
ikä on vaihdellut 26 vuodesta 90-luvulla 32 vuoteen 2000-luvun puolivälin 
noususuhdanteen aikana, mutta se laskenee jälleen merkittävästi valtavan 
ylikapasiteetin ja talouskriisin vuoksi. Aluksen kierrätyssuunnitelma pitäisi määrätä 
pakolliseksi kaikille yli 20 vuotta vanhoille aluksille, jotta niiden omistajat ottavat 
vastuunsa huomioon hyvissä ajoin. Tämä suunnitelma olisi hyväksytettävä 
toimivaltaisella viranomaisella.

ad d) Olisi annettava useita lisäsäännöksiä sen varmistamiseksi, että kierrätys ja jätteen 
käsittely tehdään ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla (pysyvät ja rakennetut 
alueet, joissa on riittävästi nostokurkia, jotta käy selvästi ilmi, että 
rantaromutusmenetelmää käyttävät laitokset eivät pääse alusten kierrätyslaitosten 
eurooppalaiseen luetteloon), kaikkien asiaan liittyvien alihankkijoiden yksilöinti, 
aluksista poistettujen vaarallisten materiaalien tunnistusjärjestelmä, riittävä 
vakuutusturva, pilaantumisen seuranta..

ad e) Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY 
nojalla jätteen laittomasta kuljetuksista aiheutuu rikosoikeudellisia seuraamuksia. 
Tämänkaltaisia seuraamuksia olisi määrättävä myös sellaisista tämän asetuksen 
rikkomisista, jotka voivat johtaa kestämättömään kierrätykseen.


