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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hajók újrafeldolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0118),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0082/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 12-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére2

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a hajók újrafeldolgozásáról a hajók környezetkímélő
újrafeldolgozásáról és kezeléséről, 

                                               
1 HL C 299., 2012.10.4., 158. o.
2 ...
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valamint a 2009/16/EK irányelv és az 
1013/2006/EK rendelet módosításáról

Or. en

Indokolás

A hajó-újrafeldolgozás e rendelet szerinti meghatározása a hajók újrafeldolgozó 
létesítményben végzett szétbontását jelenti, amibe nem értendő bele az eljárás során keletkező 
hulladék kezelése. Azonban a Bizottság által javasoltak szerint a rendelet a kapcsolódó 
hulladékkezelést is magában foglalja. Ennek a címben is tükröződnie kell.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hajók bontásakor alkalmazott 
legelterjedtebb módszer az ún. „partra 
futtatás”, amely nem biztonságos és 
megfelelő módszer az újrafeldolgozásra, 
ezért nem folytatható tovább.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament a hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló zöld könyvről szóló 
2008. május 21-i állásfoglalásában „morálisan elfogadhatatlannak tartja, hogy tovább 
folytatódjon az emberileg megalázó és környezetvédelmi szempontból pusztító feltételek 
további fennmaradása a hajók szétbontásakor” (első bekezdés), valamint a partra futtatást 
nem minősíti megfelelő bontási módszernek (12. bekezdés). Az Európai Parlament 2009. 
március 26-i állásfoglalásában „az élettartamuk végére érő hajók „partra futtatásának” 
kimondott tilalmát kéri” (6. bekezdés). E rendeletnek is ezen kellene alapulnia.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nemzetközi és európai szinten a 
jelenlegi szabályozás ellenőrzésére és 
végrehajtására szolgáló mechanizmusok 

(2) Nemzetközi és uniós szinten a jelenlegi 
szabályozás ellenőrzésére és végrehajtására 
szolgáló mechanizmusok nem igazodnak a 
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nem igazodnak a hajók és a nemzetközi 
vízi közlekedés sajátosságaihoz, 
egyszersmind hatástalannak bizonyultak a 
hajó-újrafeldolgozás nem környezetkímélő 
és nem biztonságos gyakorlatainak 
megakadályozása terén.

hajók és a nemzetközi vízi közlekedés 
sajátosságaihoz, egyszersmind 
hatástalannak bizonyultak a veszélyes 
hulladéknak minősülő hajók nem OECD-
tag országokba történő exportálásának és 
ezáltal a hajó-újrafeldolgozás nem 
környezetkímélő és nem biztonságos 
gyakorlatainak megakadályozása terén.

Or. en

Indokolás

Szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az OECD-országok hajó-
újrafeldolgozási kapacitása, amely a
tagállami lobogók alatt közlekedő hajók 
tekintetében jelenleg jogszerűen 
rendelkezésre áll, nem elegendő. A nem 
OECD-országokban már meglévő 
biztonságos és környezetkímélő 
újrafeldolgozási kapacitás nemcsak 
elegendő az uniós tagállami lobogók alatt 
közlekedő hajók kezeléséhez, de az 
újrafeldolgozó országok által a 
Hongkongi Egyezmény követelményeinek 
való megfelelés érdekében hozott 
intézkedéseknek köszönhetően 2015-ig 
várhatóan még bővülni is fog.

(3) Az OECD-országok hajó-
újrafeldolgozási kapacitása, amely a
veszélyes hulladéknak számító hajók 
tekintetében jelenleg jogszerűen 
rendelkezésre áll, nincs megfelelően 
kihasználva. Az Egyesült Államokban vita 
tárgyát képezi a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények hozzáférhetősége és 
kapacitása. Az USA-ban e tekintetben 
kialakult helyzettől függetlenül néhány 
tagállam és OECD-ország jelentős 
potenciállal rendelkezik, ami – ezek teljes 
körű mozgósítása esetén – szinte elegendő
lehetne a tagállami lobogó alatt hajózó 
hajók (uniós hajók) kezelésére. A nem 
OECD-országokban meglévő biztonságos 
és környezetkímélő potenciális
újrafeldolgozási kapacitást is számításba 
véve elegendőnek kell lennie az uniós 
tagállami lobogók alatt közlekedő összes 
hajó kezeléséhez.

Or. en
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Indokolás

Fontos az európai és az OECD-országokban rejlő jelentős potenciálra hivatkozni. Az Európai 
Bizottság egyik 2007-es tanulmánya szerint a tagállamokban évente akár 1 millió tonnányi 
újrafeldolgozásra váró hajót lehetne mobilizálni, míg Törökországban évente 600 000 
tonnányit; ez a szám az Unióban eddig 200 000 tonna, Törökországban pedig 50 000 tonna 
volt. Az éves várható igény 1,6 és 2 millió tonna közt fog mozogni. Bizonyos OECD-
országokban több mint 1 millió tonnányi újrafeldolgozásra váró hajóra lenne biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozási kapacitás.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hajó-újrafeldolgozási piac jelenlegi 
helyzetét a költségek túlzott mértékű 
kiszervezése jellemzi. A leselejtezett 
hajókért a dolgozók, az emberi egészség és 
a környezet védelmét szolgáló előírásokkal 
nem, illetve a kevés ilyen előírással 
rendelkező hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények kínálják a legmagasabb 
árat. Ennek eredményeképpen a világ 
leselejtezésre váró hajóállományának 
nagy részét bizonyos országok partjain, 
emberileg megalázó és környezetvédelmi 
szempontból pusztító feltételek között 
bontják szét, és ez nem elfogadható. 
Helyénvaló lenne az EU kikötőibe befutó 
összes hajóra alkalmazható pénzügyi 
mechanizmust létrehozni, amely –
függetlenül attól, hogy a hajó melyik 
ország zászlaja alatt hajózik – a kialakult 
helyzetet úgy ellensúlyozná, hogy a 
szabálytalan műveletekkel szemben 
környezetkímélővé tenné a veszélyes 
hulladéknak számító hajók 
újrafeldolgozását és kezelését.

Or. en

Indokolás

A hajók többsége esetében a szétbontás elképesztő körülmények között folytatott 
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gyakorlatának legfőbb oka egyértelműen a piac nem megfelelő működése: az egészségügyi és 
környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások teljes mértékű kiszervezése arra ösztönzi a 
hajótulajdonosokat, hogy az újrahasznosító létesítményeknek a legalacsonyabb kategóriájú 
hajókat adják el. Ha ennek közvetlen kezelésére nem kerül sor, akkor a jelenlegi helyzet 
továbbra is folytatódik, főként ha – a bizottsági javaslat esetében – a jogi követelmények 
lobogócserével könnyen megkerülhetőek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Tekintettel a „szennyező fizet” elvére, 
a hajók környezetkímélő 
újrafeldolgozásának és kezelésének 
költségeit a hajótulajdonosoknak kellene 
fedezniük. Az emberi egészség és a 
környezet védelme érdekében díjrendszert 
kellene bevezetni, amely forrásokat 
teremtene ahhoz, hogy az uniós hajók 
környezetkímélő újrafeldolgozása és 
kezelése gazdasági szempontból 
versenyképessé váljon. Az EU kikötőibe és 
réveibe befutó összes hajónak hozzá 
kellene járulnia az uniós hajók 
környezetkímélő újrafeldolgozásához és 
kezeléséhez annak érdekében, hogy az 
uniós hajók tekintetében csökkenjen a 
szabálytalan műveletek iránti gazdasági 
ösztönzés. Ez a lobogócserével 
kapcsolatosan visszatartó erő lehet, a 
hajók újrafeldolgozása és kezelése 
tekintetében pedig jótékony hatású az 
összes hajó vonatkozásában. A díjnak 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
átláthatónak és hatékonynak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Magától értetődik.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hajók biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló 
hongkongi nemzetközi egyezményt (a 
Hongkongi Egyezmény) 2009. május 15-én 
fogadták el a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) égisze alatt, a Bázeli 
Egyezmény részes feleinek kérésére. A 
Hongkongi Egyezmény hatálybalépésére 
huszonnégy hónappal azt az időpontot 
követően fog sor kerülni, amikor az 
egyezményt legalább 15 olyan állam 
ratifikálta, amelynek kereskedelmi flottája 
összesítve a világ kereskedelmi flottája 
bruttó űrtartalmának legalább 40%-át 
képviseli, és amelynek évi maximális 
újrafeldolgozási volumene a megelőző 10 
évre vonatkozóan összesítve ugyanezen 
államok kereskedelmi flottái bruttó 
űrtartalmának legalább 3%-át teszi ki.
Célszerű volna, ha a tagállamok mielőbb 
ratifikálnák az egyezményt annak 
mihamarabbi hatálybalépése érdekében. 
Az egyezmény hatálya kiterjed a hajók 
tervezésére, megépítésére, üzemeltetésére 
és előkészítésére olyan mértékben, hogy az 
elősegítse a biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozást, nem 
érint azonban hajóbiztonsági és 
üzemeltetéshatékonysági vonatkozásokat;
kiterjed továbbá a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények biztonságos és 
környezetkímélő módon való üzemelésére, 
illetve a hajó-újrafeldolgozás megfelelő
végrehajtási mechanizmusainak 
létrehozására.

(4) A hajók biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló 
hongkongi nemzetközi egyezményt (a 
Hongkongi Egyezmény) 2009. május 15-én 
fogadták el a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) égisze alatt. A Hongkongi 
Egyezmény hatálybalépésére huszonnégy 
hónappal azt az időpontot követően fog sor 
kerülni, amikor az egyezményt legalább 15 
olyan állam ratifikálta, amelynek 
kereskedelmi flottája összesítve a világ 
kereskedelmi flottája bruttó űrtartalmának 
legalább 40%-át képviseli, és amelynek évi 
maximális újrafeldolgozási volumene a 
megelőző 10 évre vonatkozóan összesítve 
ugyanezen államok kereskedelmi flottái 
bruttó űrtartalmának legalább 3%-át teszi 
ki. Az egyezmény hatálya kiterjed a
veszélyes anyagok hajókban történő olyan
mértékű felhasználására, hogy az 
elősegítse a biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozást, nem 
érint azonban hajóbiztonsági és 
üzemeltetéshatékonysági vonatkozásokat;
iránymutatások révén kiterjed továbbá a 
hajó-újrafeldolgozó létesítmények
üzemelésére, illetve magában foglalja a 
hajó-újrafeldolgozás végrehajtási
mechanizmusát. A Hongkongi Egyezmény 
nem vonatkozik a kormányzati tulajdonú 
hajókra, az 500 bruttó regisztertonna 
alatti hajókra, sem pedig a teljes 
élettartamuk alatt annak az államnak a 
felségterületéhez vagy joghatósága alá 
tartozó vizeken üzemelő hajókra, 
amelynek lobogója alatt közlekedni 
jogosultak. A Hongkongi Egyezmény 
hatálya továbbá nem terjed ki a hajó-
újrafeldolgozó létesítményben visszanyert 
acél tényeges újrahasznosítására, sem 
pedig a legelső hajó-újrafeldolgozó 
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létesítményt sorban követő 
hulladékanyag-kezelő létesítmények 
műveleteire. A Hongkongi Egyezmény 
nem szándékozik a nem OECD-
országokra nézve veszélyes hulladéknak 
számító hajók kivitelét – ami az 
1013/2006/EK rendelet szerint tilos 
gyakorlat – megakadályozni. Várhatóan 
egy évtized is eltelik addig, amíg a 
Hongkongi Egyezmény hatályba lép.

Or. en

Indokolás

A Hongkongi Egyezménynek megfelelően kell tükröződnie. Az egyezmény nem igazából a 
hajók tervezésével, megépítésével és üzemeltetésével foglalkozik, hanem az alkalmazott 
veszélyes anyagokra vonatkozó egyes követelményekkel. Az egyezmény ratifikálásával 
kapcsolatos kijelentéseknek egy ezzel foglalkozó külön jelentésben kell szerepelniük. Az 
egyezmény nem uniós értelemben biztosítja a környezetvédelmi szempontból megfelelő 
kezelést, továbbá még tisztázni kell, hogy megfelelő-e a végrehajtási mechanizmus. Az 
egyezmény korlátait szintén meg kell említeni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Hongkongi Egyezmény kifejezetten 
lehetővé teszi részes felei számára, hogy a 
nemzetközi joggal összeegyeztethető, 
szigorúbb intézkedéseket hozzanak a hajók 
biztonságos és környezetkímélő 
újrafeldolgozására vonatkozóan annak 
érdekében, hogy megelőzzék, mérsékeljék 
vagy minimalizálják az emberi egészségre 
és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokat. Ehhez a célhoz hozzájárulna az 
e rendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő hajó-
újrafeldolgozó létesítmények európai 
jegyzékének összeállítása is; a jegyzék –
azzal, hogy a lobogó szerinti állam számára 
megkönnyíti az újrafeldolgozásra szánt 
hajók ellenőrzését – segítene az előírások 

(5) A Hongkongi Egyezmény kifejezetten 
lehetővé teszi részes felei számára, hogy a 
nemzetközi joggal összeegyeztethető, 
szigorúbb intézkedéseket hozzanak a hajók 
biztonságos és környezetkímélő 
újrafeldolgozására vonatkozóan annak 
érdekében, hogy megelőzzék, mérsékeljék 
vagy minimalizálják az emberi egészségre 
és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokat. Ehhez a célhoz hozzájárulna az 
e rendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő hajó-
újrafeldolgozó létesítmények európai 
jegyzékének összeállítása is; a jegyzéknek
– azzal, hogy a lobogó szerinti állam 
számára megkönnyíti az újrafeldolgozásra 
szánt hajók ellenőrzését – segítenie kellene
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hatékonyabb végrehajtásában is. A hajó-
újrafeldolgozó létesítményekkel szembeni
követelményeket a Hongkongi Egyezmény 
követelményei alapján indokolt 
megállapítani.

az előírások hatékonyabb végrehajtásában 
is. A hajó-újrafeldolgozó létesítményekre 
vonatkozó követelményeket a Hongkongi 
Egyezmény követelményei alapján, de 
azokon túlmutatva is indokolt 
megállapítani az emberi egészség és a 
környezet uniós szintű védelmével 
nagyjából megegyező szint elérése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a hajó-újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó 
követelményeknek túl kell mutatniuk a Hongkongi Egyezményben szereplő követelményeken, 
mivel a Hongkongi Egyezmény által megállapítandó normák messze elmaradnak az uniós 
normáktól (például lehetővé teszik, hogy a hajókat a tengerparton bontsák szét).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Hongkongi Egyezmény és e rendelet
alkalmazási körébe nem tartózó hajók
bontását továbbra is az 1013/2006/EK 
rendelet és a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv18

rendelkezései szerint kell végezni.

(7) Amikor egy tagállam fennhatósága alá 
tartozó területen a Hongkongi Egyezmény 
alkalmazási körébe nem tartózó hajók, az e 
rendelet hatálya alá nem tartozó uniós 
hajók, az e rendeletnek meg nem felelő 
hajók, valamint a harmadik országok 
lobogója alatt hajózó hajók (nem uniós 
hajók) hulladékká válnak, bontásukat
továbbra is az 1013/2006/EK rendelet és a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv18 rendelkezései szerint kell 
végezni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a hajók OECD-országokban történő újrafeldolgozására 
vonatkozó kötelezettség csak az e rendelet hatálya alá nem eső összes azon uniós hajóra 
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vonatkozik továbbra is, amelyek nem felelnek meg az új rendeletnek, valamint azon összes 
nem uniós hajóra, amely egy tagállam fennhatósága alá tartozó területen hulladékká válik.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az azonos célokat kitűző szabályozási 
eszközök megkettőzésének elkerülése 
végett szükséges egyértelművé tenni, mire 
terjed ki e rendelet, az 1013/2006/EK 
rendelet, illetve a 2008/98/EK irányelv 
alkalmazási köre.

(8) Annak elkerülésére, hogy azonos
helyzetben eltérő jogi követelményeket 
alkalmazzanak, szükséges egyértelművé 
tenni, mire terjed ki e rendelet, az 
1013/2006/EK rendelet, illetve a 
2008/98/EK irányelv alkalmazási köre.

Or. en

Indokolás

Itt nem a különböző jogi eszközök megkettőzéséről van szó, hanem ezek megfelelő 
összekapcsolásáról.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Helyénvaló, hogy a tagállamok 
szabályokat határozzanak meg az e 
rendelet megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatban, és biztosítsák, 
hogy e szankciók alkalmazásra kerüljenek, 
megakadályozva a hajó-újrafeldolgozási 
szabályok megkerülését. A szankcióknak, 
amelyek lehetnek polgári jogi vagy 
közigazgatási jellegűek, hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

(11) Helyénvaló, hogy a tagállamok 
szabályokat határozzanak meg az e 
rendelet megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatban, és biztosítsák, 
hogy e szankciók alkalmazásra kerüljenek, 
megakadályozva a hajó-újrafeldolgozási 
szabályok megkerülését. A szankcióknak, 
amelyek lehetnek büntetőjogi, polgári jogi 
vagy közigazgatási jellegűek, 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. en



PE498.083v01-00 14/83 PR\919679HU.doc

HU

Indokolás

A környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelv értelmében a jogellenes 
hulladékszállítás bűncselekménynek minősül, ha azt szándékosan vagy legalább súlyos 
gondatlanságból követik el. Ennek a szankciókban tükröződnie kell.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel a tagállami lobogók alatt 
közlekedő hajók újrafeldolgozása, 
üzemeltetése és fenntartása által okozott, 
az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzése, 
mérséklése vagy megszüntetése a hajózás 
és a hajó-újrafeldolgozás nemzetközi 
jellege miatt tagállami szinten nem 
biztosítható kellő mértékben, uniós szinten 
azonban jobban megvalósítható, az Unió –
összhangban a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritási elvvel –
intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanezen 
cikkben meghatározott arányossági elvnek 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

(14) Mivel a tagállami lobogók alatt 
közlekedő uniós hajók újrafeldolgozása és 
kezelése által okozott, az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatások megelőzése, 
mérséklése vagy megszüntetése a hajózás 
és a hajó-újrafeldolgozás nemzetközi 
jellege miatt tagállami szinten nem 
biztosítható kellő mértékben, uniós szinten 
azonban jobban megvalósítható, az Unió –
összhangban a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritási elvvel –
intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanezen 
cikkben meghatározott arányossági elvnek 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet elsősorban a leselejtezett hajók újrafeldolgozásáról és kezeléséről rendelkezik, 
és csak kis mértékben foglalkozik a hajók működtetésével vagy karbantartásával. Így 
helyénvalóbb lenne, ha e tekintetben a kezelésre hivatkoznánk.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célkitűzés Célkitűzés
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(1) E rendelet célja a tagállami lobogók 
alatt közlekedő hajók újrafeldolgozása, 
üzemeltetése és fenntartása által okozott, 
az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzése,
mérséklése vagy megszüntetése.

(1) E rendelet célja a nem uniós hajók 
újrafeldolgozása és kezelése által okozott, 
az emberi egészséggel és a környezettel 
kapcsolatos balesetek, sérülések és egyéb
kedvezőtlen hatások megelőzése,
minimálisra csökkentése és lehető 
legnagyobb mértékű megszüntetése, 
valamint az uniós hajók 
újrafeldolgozásához szükséges 
körülmények javítása.

Or. en

Indokolás

A baleseteket, sérüléseket és egyéb kedvezőtlen hatásokat sosem teljesen, csak a lehető 
legnagyobb mértékben lehet kizárni. 

A rendelet célja ugyan teljes mértékben vonatkozik az uniós hajókra, egyes rendelkezései 
azonban az uniós hajók újrafeldolgozásához szükséges körülményeken is javítanak. 

Továbbá azt is egyértelművé kell tenni, hogy – tekintettel arra, hogy a hajó-újrafeldolgozás e 
rendeletbeli meghatározása eltér az újrafeldolgozás hagyományos meghatározásától – a 
hajó-újrafeldolgozás során keletkező hulladék kezelése is a rendelet céljai közé tartozik.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „uniós hajó”: tagállami lobogó alatt 
közlekedő, vagy egy tagállam 
fennhatósága alatt működő hajó;

Or. en

Indokolás

Szerkesztésbeli javaslat a szöveg egész rendeletben történő egyszerűsítése érdekében.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) „nem uniós hajó”: harmadik ország 
lobogója alatt közlekedő hajó

Or. en

Indokolás

Szerkesztésbeli javaslat a szöveg egész rendeletben történő egyszerűsítése érdekében.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „hulladék”: a 2008/98/EK irányelv 3. 
cikkének 1. pontjában meghatározott 
hulladék; 

Or. en

Indokolás

Erre a rendeletre is vonatkozik a veszélyes hulladéknak a hulladékszállítási irányelv szerinti 
meghatározása.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „veszélyes hulladék”: a 2008/98/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott veszélyes hulladék;

Or. en
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Indokolás

A „hulladék” hulladék-keretirányelvben szereplő meghatározása alkalmazandó e rendeletben 
is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. „kezelés”: a 2008/98/EK irányelv 3. 
cikkének 14. pontjában meghatározott 
kezelés;

Or. en

Indokolás

Erre a rendeletre is vonatkozik a kezelésnek a hulladékokról szóló keretirányelv szerinti 
meghatározása.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. „környezetvédelmi szempontból 
megfelelő gazdálkodás”: az 1013/2006/EK 
rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében 
meghatározott környezetvédelmi 
szempontból megfelelő gazdálkodás;

Or. en

Indokolás

Erre a rendeletre is vonatkozik a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásnak a 
hulladékokról szóló keretirányelv szerinti meghatározása.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „hajó-újrafeldolgozás”: valamely hajó 
hajó-újrafeldolgozó létesítményben végzett 
teljes vagy részleges bontása az erre 
alkalmas alkotóelemek és anyagok 
hasznosítása vagy újrahasználata, valamint 
a veszélyes és egyéb anyagok sorsának 
egyidejű rendezése céljából, beleértve 
olyan kapcsolódó intézkedéseket is, mint 
az alkatrészek és anyagok helyszínen 
történő tárolása és kezelése, nem beleértve 
azonban azok egyéb létesítményekben való 
további feldolgozását vagy 
ártalmatlanítását;

(5) „hajó-újrafeldolgozás”: valamely hajó 
hajó-újrafeldolgozó létesítményben végzett 
teljes vagy részleges bontása az erre 
alkalmas alkotóelemek és anyagok 
hasznosítása vagy újrahasználata, valamint 
a veszélyes és egyéb anyagok sorsának 
egyidejű rendezése céljából, beleértve 
olyan kapcsolódó intézkedéseket is, mint 
az alkatrészek és anyagok helyszínen 
történő tárolása és kezelése, nem beleértve 
azonban azok egyéb létesítményekben való 
további kezelését; az „újrafeldolgozás” 
kifejezés e rendelethez kapcsolódó 
jelentése ezért eltér a 2008/98/EK irányelv 
3. cikkének (17) bekezdésében szereplő 
meghatározástól;

Or. en

Indokolás

A hulladékokról szóló keretirányelvben a kezelés fogalmának meghatározása magában 
foglalja a feldolgozást és az ártalmatlanítást, így a koherencia biztosítása érdekében ezt a 
kifejezést kell használni. Egyértelműen tisztázni kell, hogy az „újrafeldolgozás” kifejezés e 
rendelethez kapcsolódó jelentése eltér a hulladékszállítási irányelvben szereplő 
meghatározástól, mivel a Hongkongi Egyezményben az újrafeldolgozás új jelentést kapott.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „hajó-újrafeldolgozó létesítmény”: egy 
tagállamban vagy harmadik országban 
hajók újrafeldolgozására használt,
telephelynek, bontóudvarnak vagy 
üzemnek minősülő, meghatározott terület;

(6) „hajó-újrafeldolgozó létesítmény”: egy 
tagállamban vagy harmadik országban 
hajók újrafeldolgozására használt, 
bontóudvarnak épült vagy üzemnek 
minősülő, meghatározott terület;
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Or. en

Indokolás

Egy hajó-újrafeldolgozó létesítmény sosem csupán egy „telephely”, mivel tengerparttal is 
rendelkezhet. A hajó-újrafeldolgozó létesítmények kiépített üzemek vagy létesítmények.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „újrafeldolgozó társaság” a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény tulajdonosa 
vagy más olyan szervezet vagy személy, 
amely/aki a hajó-újrafeldolgozási 
tevékenységért viselt felelősséget a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény tulajdonosától 
átvállalta;

(7) „hajó-újrafeldolgozó társaság” a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény tulajdonosa 
vagy más olyan szervezet vagy személy, 
amely/aki a hajó-újrafeldolgozási 
tevékenységért viselt felelősséget a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény tulajdonosától 
átvállalta;

Or. en

Indokolás

Nyelvi helyesbítés.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet olyan hajókra alkalmazandó,
amelyek jogosultak valamely tagállam 
lobogója alatt közlekedni vagy annak 
joghatósága alatt üzemelnek.

(1) E rendelet uniós hajókra alkalmazandó. 
E rendelet 5a. és 11b. cikke, valamint 23. 
cikkének (1) bekezdése az uniós kikötőkbe
vagy révekbe befutó nem uniós hajókra is 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat szerint a világ hajóállományának 37%-a uniós tulajdonban van. A világ 
hajóállományának azonban csak 17%-a közlekedik uniós lobogó alatt. Az élettartamuk végére 
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érő hajók esetében pedig csak 8% közlekedik uniós lobogó alatt. A rendelet hatályának uniós 
lobogó alatt közlekedő hajókra történő leszűkítése rendkívül korlátozott lenne és a 
hajótulajdonosok körében felhívás lenne arra, hogy ezt kevéssel a hajó élettartamának vége 
előtt lobogócserével megkerüljék. Ezért a legfontosabb rendelkezéseknek (újrahasznosítási 
illeték, tilalmak és veszélyes anyagok jegyzéke, ellenőrzések és bizonyos szankciók) az EU 
kikötőibe befutó összes hajóra – függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekednek –
vonatkozniuk kell.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azok a hajók, amelyek önmaguktól 
nem képesek közlekedni – függetlenül 
attól, hogy a hajók mely ország lobogója 
alatt közlekednek –, hulladéknak 
tekintendők; 

Or. en

Indokolás

Az a hajó, amelyik nem képes önmagától közlekedni, egyértelműen hulladék, így rá a 
hulladékszállítási rendelet vonatkozik.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azok a hajók, amelyek a biztonság 
tekintetében nem teljesítik az uniós és 
nemzetközi jogszabályok semelyik 
alkalmazandó rendelkezését, hulladéknak 
tekintendők;

Or. en

Indokolás

Ha egy hajó nem felel meg a hatályos biztonsági rendelkezéseknek, úgy az hulladéknak 
számít, és ezért rá a hulladékszállítási rendelet vonatkozik.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszélyes anyagok ellenőrzése A tiltott vagy korlátozott veszélyes 
anyagok ellenőrzése

Or. en

Indokolás

Ez a cikk csak a betiltott vagy korlátozott veszélyes anyagokra vonatkozik. A hajó fedélzetén 
sok más olyan veszélyes anyag is van, amelyik nem esik tilalom alá, de amelyet az 
újrafeldolgozás során ellenőrizni kell. Ez az oka annak, hogy a jegyzékben ne csak a 
tiltott/korlátozott anyagok szerepeljenek. Egyértelművé kell tenni, hogy a cikk csak a tiltott 
vagy korlátozott anyagok ellenőrzésével foglalkozik.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 757/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően minden 
hajó esetében tilos a perfluoroktán-
szulfonsavat és az annak származékait
(PFOS) tartalmazó anyagok újonnan 
történő beépítése.

(3) A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 
és a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról szóló 
850/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2010. augusztus 24-i 757/2010/EU 
bizottsági rendeletnek1 megfelelően 
minden hajó esetében tilos a perfluoroktán-
szulfonsavat és az annak származékait
(PFOS) tartalmazó anyagok újonnan 
történő beépítése.

___________
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1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

A perfluoroktán-szulfonsavat tartalmazó anyagok korlátozását eredetileg az egyes veszélyes 
anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira 
vonatkozó 76/769/EGK tanácsi irányelv 30. módosításáról szóló 2006/122/EK irányelvben 
fogadták el. Az ezen irányelvben szereplő rendelkezéseket az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) XVII. melléklete átvette. Ezért helyénvaló, hogy a szöveg kiegészüljön a REACH-re 
való hivatkozással és ne csak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokkal kapcsolatos legutolsó módosításra utaljon.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A biocid hatású szerves óntartalmú 
vegyületeket tartalmazó lerakódásgátló 
rendszerek újonnan történő alkalmazása, 
vagy bármely más olyan lerakodásgátló 
rendszer, amelynek alkalmazását vagy 
használatát tiltja a hajókon alkalmazott 
káros lerakódásgátló rendszerek 
tilalmáról, illetve korlátozásáról szóló 
nemzetközi egyezmény. 

Or. en

Indokolás

A TBT-alapú festékek betiltásának is szerepelnie kell a felsorolásban.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kötelesek meghozni 
valamennyi alábbi intézkedést: 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a hajók az (1) és (3a) bekezdésben 
meghatározott előírásoknak – az egyéb 
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uniós jogszabályokban lefektetett 
előírások sérelme nélkül – megfeleljenek.

Or. en

Indokolás

Ezáltal a (4) bekezdés c) pontjában szereplő rendelkezés ide kerül.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1)–(3) bekezdésben említett 
veszélyes anyagok beépítésének és 
használatának megtiltása vagy 
korlátozása a lobogóik alatt közlekedő és 
a joghatóságuk alatt üzemelő hajókon; 

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés felesleges, mivel ugyanezen cikk (1)–(3a) bekezdésében már szabályozva lett.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen anyagok beépítésének és 
használatának megtiltása vagy 
korlátozása kikötőikben, hajógyáraikban, 
hajójavító üzemeikben és tengeri 
termináljaikon;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt az uniós hajók vonatkozásában az (1)–(3a) bekezdés már tartalmazza. A nem uniós hajók 
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vonatkozásában ezt a rendelkezést a 11b. cikkbe helyezték át, amely a nem uniós hajókkal 
kapcsolatos legfontosabb előírásokat tartalmazza.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hatékony gondoskodás arról, hogy 
hajóik megfeleljenek az a) és a b) pontban 
meghatározott követelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést a módosított (4) bekezdés tartalmazza.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes új hajón kötelező a
fedélzeten tartani a veszélyes anyagok 
jegyzékét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
egyes új uniós hajón kötelező legyen 
összeállítani a veszélyes anyagok 
jegyzékét, és annak a fedélzeten 
rendelkezésre kell állnia.

Or. en

Indokolás

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a jegyzéket nemcsak a fedélzeten kell tartani, hanem 
annak rendelkezésre kell állnia bármely kikötő szerinti ellenőrzés számára.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt egy hajó újrafeldolgozásra 
kerülne, össze kell állítani a veszélyes 
anyagok jegyzékét, és azt a hajó fedélzetén
kell tartani.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
meglévő hajó uniós hajók esetében a (2a) 
bekezdésben megállapított időkeretnek 
megfelelően, vagy mielőtt egy hajó 
újrafeldolgozásra kerülne (amelyik a két 
időpont közül hamarabb következik be),
kötelező legyen összeállítani a veszélyes 
anyagok jegyzékét, amelynek a fedélzeten 
rendelkezésre kell állnia.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi hajóipar 2009-ben hivatalosan is elkötelezte magát amellett, hogy az új és 
meglévő hajók esetében jegyzéket állít össze1. Ennek sajnos csak nagyon kevés hajótulajdonos 
tett eleget. A hajó megfelelő újrahasznosításának előfeltétele a megfelelő jegyzék. A jegyzéket 
lépcsőzetes menetrend szerint kell összeállítani (lásd a következő módosítást). 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jegyzék létrehozására az alábbi 
időkeretek vonatkoznak:
– a 25 évesnél régebbi hajók esetében …-
án/én*;
– a 20 évesnél régebbi hajók esetében …-
án/én**;
– a 15 évesnél régebbi hajók esetében …-
án/én***;
– a 15 évesnél nem régebbi hajók esetében 

                                               
1   Hajóeladás újrahasznosítás céljából, Az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos iránymutatások 
hajótulajdonosok számára http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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…-án/én****;
____________________
*HL: kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontját egy évvel 
követő időpontot
**HL: kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontját két évvel 
követő időpontot
***HL: kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontját három évvel 
követő időpontot
****HL: kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontját négy évvel 
követő időpontot

Or. en

Indokolás

Egy megfelelő jegyzék viszonylag gyorsan és aránylag kis költséggel összeállítható. Mivel a 
jegyzékek összeállításának határideje lejárt, ezért a lehető leghamarabb el kell készíteni 
ezeket. A feladat minél szélesebb körű teljesítése érdekében, a hajók életkorától függően, 
javasoljuk a lépcsőzetes menetrend szerinti eljárást.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik országok lobogója alatt 
közlekedő és valamely tagállam lobogója 
alatt való lajstromozást kérelmező 
meglévő hajó köteles biztosítani, hogy a 
veszélyes anyagok jegyzéke el legyen 
helyezve a fedélzeten.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a záradék elavult, tekintettel a 11b. cikk javasolt rendelkezéseire, amelyek kötelezővé 
tennék az uniós kikötőkbe vagy révekbe befutó összes hajó esetében a jegyzék összeállítását.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meg kell jelölnie legalább az I. 
mellékletben felsorolt, a hajó 
szerkezetében vagy felszerelésében 
előforduló veszélyes anyagokat, valamint 
azok helyét és megközelítőleges
mennyiségét.

c) az új hajók esetében meg kell jelölnie 
legalább az I. mellékletben felsorolt, a hajó 
szerkezetében vagy felszerelésében 
előforduló veszélyes anyagokat, valamint 
azok helyét és pontos mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Más követelményeknek kell az új, és másoknak kell a meglévő hajókra vonatkozniuk. Az új 
hajók esetében a jegyzékben szereplő mennyiségeknek pontosaknak kell lenniük. Nem 
indokolt, hogy csak hozzávetőleges mennyiségek szerepeljenek.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a meglévő hajók esetében meg kell 
jelölnie legalább az I. mellékletben 
felsorolt, a hajó szerkezetében vagy 
felszerelésében előforduló veszélyes 
anyagokat, valamint azok lehető 
legpontosabb helyét és mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Más követelményeknek kell az új, és másoknak kell a meglévő hajókra vonatkozniuk. Az új 
hajók esetében a jegyzékben szereplő mennyiségeknek a lehető legpontosabbaknak kell 
lenniük.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésen túlmenően a meglévő 
hajók esetében tervet kell készíteni a 
veszélyes anyagok jegyzékének 
összeállításához alkalmazott 
szemrevételezéses ellenőrzések, illetve 
mintavételezések végrehajtásának 
módjáról.

(5) A (4) bekezdésen túlmenően a meglévő 
hajók esetében tervet kell készíteni a 
veszélyes anyagok jegyzékének 
összeállításához alkalmazott 
szemrevételezéses ellenőrzések, illetve 
mintavételezések végrehajtásának 
módjáról.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. mellékletben felsorolt, a hajó 
szerkezetében vagy felszerelésében 
előforduló veszélyes anyagok listája, amely 
tartalmazza ezen anyagok helyét és
megközelítőleges mennyiségét is (I. rész);

a) az I. mellékletben felsorolt, a hajó 
szerkezetében vagy felszerelésében 
előforduló veszélyes anyagok listája, amely
a (4) bekezdés c) pontjának megfelelően
tartalmazza ezen anyagok helyét és 
mennyiségét is (I. rész);

Or. en

Indokolás

Mivel a (4) bekezdés az új hajókra vonatkozó mennyiségekkel kapcsolatban a meglévő 
hajókéhoz képest más követelményeket ír elő, kereszthivatkozást kell létrehozni. 
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hajón lévő hulladékok listája, ideértve 
a hajó üzemeltetése során keletkezett 
hulladékot is (II. rész);

b) a hajón lévő hulladékok listája, ideértve 
a hajó üzemeltetése során keletkezett 
hulladékot és annak hozzávetőleges 
mennyiségét is (II. rész);

Or. en

Indokolás

A jegyzékben nemcsak a hulladék típusát, hanem annak mennyiségét is fel kell sorolni. Az I. 
résztől eltérően, elfogadható lenne, ha a mennyiségek a II. rész esetében hozzávetőlegesek 
lennének.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az újrafeldolgozásról szóló döntés 
meghozatala idején a hajón lévő készletek 
listája (III. rész).

c) a hajón lévő készletek listája és azok 
hozzávetőleges mennyisége (III. rész).

Or. en

Indokolás

A jegyzékben nemcsak a készletek típusát, hanem azok mennyiségét is fel kell sorolni. Az I. 
résztől eltérően, elfogadható lenne, ha a mennyiségek a III. rész esetében hozzávetőlegesek 
lennének.

A III. rész benyújtására úgyis akkor kerül sor, ha a hajót le akarják selejtezni (lásd a (8) 
bekezdést), úgyhogy nincs szükség „az újrafeldolgozásról szóló döntés meghozatala idején” 
kitételre való hivatkozásra. 
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
26. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
veszélyes anyagok jegyzékének tartalmát 
illetően az I. mellékletben található 
felsorolás aktualizálásával kapcsolatban.

(9) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
26. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
veszélyes anyagok jegyzékének tartalmát 
illetően az I. mellékletben található 
felsorolás aktualizálásával kapcsolatban
annak biztosítására, hogy a jegyzékben 
legalább a Hongkongi Egyezmény I. és II. 
függelékében felsorolt anyagok 
szerepeljenek, valamint hogy a veszélyes 
anyagok használatának vagy beépítésének 
kivonásáról vagy korlátozásáról 
rendelkező vonatkozó uniós 
jogszabályokat figyelembe vegyék. 

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet frissítésre szorul, amennyiben a Hongkongi Egyezmény értelmében további 
anyagokkal bővülne a jegyzék. Mivel a jegyzék tekintetében a bizottsági javaslatban a 
perfluoroktán-szulfonsavat tartalmazó anyagok uniós korlátozásának, illetve a brómozott 
égésgátló (HBCDD) REACH-rendelet szerinti fokozatos megszüntetésének köszönhetően a 
Hongkongi Egyezményben tervezettnél több anyag szerepel, a Bizottságnak a veszélyes 
anyagok jegyzékének frissítésekor figyelembe kellene vennie az egyéb anyagok fokozatos 
megszüntetését vagy korlátozását.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetvédelmi szempontból 
megfelelő hajó-újrafeldolgozás és –kezelés 

finanszírozása
(1) A tagállamok biztosítják, hogy …–
tól/től* kezdődően a kikötők további 
újrahasznosítási illetéket szedjenek a 
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területükön lévő kikötőbe vagy révbe 
befutó uniós és nem uniós hajóktól. 
(2) Az újrahasznosítási illetéket bruttó 
tonnánként 0,03 euró értékben állapítják 
meg. 
A hajók, például a rendszeresen és 
gyakran ugyanabba a kikötőbe befutó 
kompok esetében a tagállamok biztosítják, 
hogy a kikötők az újrahasznosítási illeték 
vonatkozásában az általános kikötői 
díjnál alkalmazottakkal megegyező 
kedvezményeket biztosítsanak.
(3) Az újrahasznosítási illetéket a 
tagállamok a kikötői igazgatásoktól 
lehetőség szerint általános adó- és egyéb 
illetékbeszedési rendszerük keretében 
igénylik vissza, amelyet a visszaigénylést 
követő két hónapon belül, teljes egészében 
továbbítanak az Európai Bizottság által 
létrehozott újrahasznosítási alap számára. 
Az újrahasznosítási alapot kockázatkerülő 
módon kezelik, és az adminisztratív 
költségek levonása után fennmaradó 
teljes összeget a (4) bekezdésben említett 
támogatások kifizetésére fordítják.
(4) Az újrahasznosítási alap célja, hogy 
hozzájáruljon ahhoz, hogy az e 
rendeletben foglaltaknak megfelelő hajó-
újrafeldolgozás gazdaságilag életképessé 
váljon. Az újrahasznosítási alap 
támogatást nyújt az európai jegyzékben 
szereplő hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények számára azon uniós hajók 
újrafeldolgozásáért, amelyek a hajó 
újrahasznosítási tervének jóváhagyását 
megelőzően legalább két évig tagállami 
lobogó alatt közlekedtek. A hajó-
újrafeldolgozó létesítmények a …*-t 
követően aláírt szerződések esetében 
nyújthatnak be pályázatot támogatásra. 
(5) A támogatást az üres leselejtezett 
hajók tonnájaként legalább 30 euróban 
állapítják meg. Az újrahasznosítási alap 
támogatásának kifizetésére a III. 
mellékletben található nyomtatványnak 
megfelelően végrehajtott hajó-
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újrafeldolgozás lezárultáról szóló jelentés, 
a hajójegyzék és a 13. cikk (5) 
bekezdésének ca) pontjában megállapított 
kezelt hulladékmennyiséget, illetve a 
megfelelő hulladékkezelési eljárást 
dokumentáló jelentés kézhezvételét követő 
két hónapon belül kerül sor. 
(6) A Bizottság minden évben nyilvánosan 
beszámol az újrahasznosítási alap 
bevételéről, a támogatottak köréről és a 
támogatások mértékéről.
(7) A Bizottság az újrahasznosítási alap 
célkitűzésének elérése érdekében 
felhatalmazást kap arra, hogy a 26. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
újrahasznosítási illeték mértékének 
szükség esetén történő kiigazítására.
(8) A Bizottság legkésőbb ***-ig a 
veszélyes anyagok jegyzékében szereplő 
adatok alapján értékelést készít a 
differenciált újrahasznosítási díj 
előnyeiről és költségeiről. Amennyiben az 
előnyök ellensúlyozzák a költségeket, úgy 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 26. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az újrahasznosítási illeték 
veszélyes anyagok jegyzékében szereplő 
adatok alapján történő differenciálására, 
ügyelve az újrahasznosítási alap 
megfelelő finanszírozására.
_____________________
* HL kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet hatálybalépését követő első év 
január 1.
** HL kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet hatálybalépését követő második 
év január 1.
*** HL: kérjük, illessze be a dátumot: öt 
évvel a rendelet hatálybalépését követően.
(Ez a gazdasági eszközzel kapcsolatos első 
javaslat. Nem tökéletes megoldásként, 
hanem további simításokra váró 
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munkadokumentumként kellene kezelni. 
A számadatok egy 2009-es bizottsági 
tanulmányon alapulnak, amely a 
következő címen található: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/shi
ps/pdf/fund_note.pdf. 
Az illeték révén, az uniós kikötőkbe évente 
összesen bruttó 4 milliárd tonnányi befutó 
hajót feltételezve, évente összesen 120 
millió euró szedhető be. Ezáltal évente 
átlagosan 1,6 millió tonnányi 
újrafeldolgozásra váró uniós hajó 
esetében leselejtezett hajótonnánként 
legfeljebb 75 euró támogatás kifizetése 
válik lehetővé, feltéve, hogy az alap 
irányítási költségei a betáplálási 
időszakban összegyűlt összeg kamataiból 
finanszírozható.)

Or. en

Indokolás

Szükség lenne egy olyan gazdasági eszközre, ami ellensúlyozná azt, hogy az utolsó 
hajótulajdonost semmi se ösztönözze arra, hogy a legalacsonyabb kategóriáig juttassa el 
hajóját, illetve azt, hogy a rendelet kijátszására lobogót cserélhessen, valamint egy olyan 
eszközre, ami finanszírozná a környezetvédelmi szempontból megfelelő hajó-újrafeldolgozást. 
Az összes, uniós kikötőt használó hajónak űrtartalmuk alapján kellene díjat fizetnie. A díjak 
egy alapba kerülnének, ami támogatást nyújtana e rendelet rendelkezéseit az újrafeldolgozás 
során teljesítő hajó-újrafeldolgozó létesítményeknek annak érdekében, hogy versenyképessé 
váljanak. Támogatás csak azon hajók újrafeldolgozásához nyújtható, amelyek legalább két 
éven át uniós lobogó alatt közlekedtek.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az újrafeldolgozás előkészítése: általános 
követelmények

A hajótulajdonosokra vonatkozó általános 
követelmények

Or. en
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Indokolás

Mivel ez a cikk csak a hajótulajdonosok kötelezettségeivel foglalkozik, helyénvaló lenne, ha ez 
a címben is megjelenne.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hajó újrafeldolgozásának 
megkezdése előtt egy kifejezetten az adott 
hajóra vonatkozó hajó-újrafeldolgozási 
tervet kell kidolgozni.

(1) Bármely 20 évesnél régebbi uniós hajó
esetében, vagy egy hajó
újrafeldolgozásának megkezdése előtt
(amelyik a két időpont közül a korábbi) 
legfeljebb …-ig* kifejezetten az adott 
hajóra vonatkozó hajó-újrafeldolgozási 
tervet kell kidolgozni.

________________
*HL: kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 hónapnak 
megfelelő dátumot

Or. en

Indokolás

Egy újrafeldolgozásra váró hajó átlagos életkora szinte kizárólag az áruszállítási ágazat 
gazdasági helyzetétől és az acélhulladék iránti igénytől függ. A kilencvenes években az 
átlagos életkor 26 év volt, majd a 2000-es évek közepén, a gazdasági fellendülés időszakában 
32 év lett, és most, a túlzott kapacitások és a gazdasági válság miatt valószínűleg jelentősen 
csökkenni fog. A 20 évesnél régebbi hajók esetében kötelezővé kellene tenni a hajó-
újrafeldolgozási tervet, hogy a hajótulajdonosok időben átgondolhassák felelősségüket.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tervet a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény dolgozza ki a hajótulajdonos 
által a 9. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjával összhangban nyújtott 

a) A tervet az európai jegyzék közzétételét 
megelőzően az Unióban, vagy egy OECD-
országban található hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény dolgozza ki a hajótulajdonos 
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információk figyelembevételével. által a 9. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjával összhangban nyújtott 
információk figyelembevételével;

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával való összhang érdekében a hajó-újrafeldolgozási 
tervet az uniós vagy az OECD-országbeli létesítménynek az európai jegyzék közzétételét 
megelőzően kell összeállítania.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A tervet az európai jegyzék 
közzétételét követően az európai 
jegyzékben szereplő hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény dolgozza ki a hajótulajdonos 
által a 9. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjával összhangban nyújtott 
információk figyelembevételével; 

Or. en

Indokolás

Az európai jegyzék közzétételét követően csak az európai jegyzékben szereplő létesítmények 
készíthetnek hajó-újrafeldolgozási tervet.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A terv tartalmazza a veszélyes anyagok 
és a hajó újrafeldolgozása során keletkező 
hulladékok – köztük a veszélyes anyagok 
jegyzékében szereplő anyagok – típusára és 
mennyiségére, valamint az arra vonatkozó 
információkat, hogy hogyan kezelik ezeket 

A terv tartalmazza a veszélyes anyagok és 
a hajó újrafeldolgozása során keletkező 
hulladékok – köztük a veszélyes anyagok 
jegyzékében szereplő anyagok és 
hulladékok – típusára és mennyiségére, 
valamint az arra vonatkozó információkat, 
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az anyagokat és hulladékokat a 
létesítményben, illetve – a munkafolyamat 
későbbi szakaszaiban – a hulladékkezelő 
létesítményekben.

hogy hogyan kezelik ezeket az anyagokat 
és hulladékokat a létesítményben, illetve –
a munkafolyamat későbbi szakaszaiban – a 
hulladékkezelő létesítményekben.

Or. en

Indokolás

A változás a magyar nyelvi változatot nem érinti. A változás a magyar nyelvi változatot nem 
érinti.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A tervet a megújító vizsgálatot vagy a 
kiegészítő vizsgálatot követő hat hónapon 
belül frissíteni kell. 

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (7) bekezdése értelmében a jegyzéket a hajó teljes üzemideje alatt aktualizálni kell. 
Ötévente megújító vizsgálatokkal és adott esetben kiegészítő vizsgálatokkal ellenőrzik, hogy a 
jegyzék megfelel-e a rendelet rendelkezéseinek. Ezért a hajó-újrafeldolgozási terveket a 
vonatkozó vizsgálatokat követően aktualizálni kell.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hajó-újrafeldolgozási tervnek és 
bármely frissítésének a hajó fedélzetén 
rendelkezésre kell állnia. Ha egy 
hajótulajdonos egy hajót le akar 
selejtezni, köteles a végleges hajó-
újrafeldolgozási tervet az újrafeldolgozás 
tervezett megkezdése előtt két hónappal a 
lobogó szerinti állam illetékes 
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hatóságának megküldeni, és egyben a 
kikötői szerveket értesíteni azon 
szándékáról, hogy a hajót 
újrafeldolgozásra kívánja küldeni. A 
lobogó szerinti állam illetékes hatósága 
értesíti a hajó-újrafeldolgozási létesítmény 
illetékes hatóságát a hajótulajdonos 
szándékáról. 

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságot a kifejezett jóváhagyás érdekében időben tájékoztatni kell a végleges 
hajó-újrafeldolgozási tervről.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az illetékes hatóság egy hónapon 
belül döntést hoz a végleges hajó-
újrafeldolgozási terv jóváhagyásáról. Ha 
az illetékes hatóság megtagadja a 
jóváhagyást, köteles ezt a hajótulajdonos 
felé megindokolni. A hajótulajdonosnak 
az illetékes hatóság elutasítását követően 
egy hónap áll a rendelkezésére, hogy a 
hajó-újrafeldolgozási terv e rendeletnek 
megfeleljen. Ha a hajótulajdonos nem 
gondoskodik arról, hogy a hajó-
újrafeldolgozási terv e rendeletnek 
megfeleljen, úgy a tervezett hajó-
újrafeldolgozást az 1013/2006/EK 
rendeletnek megfelelően veszélyes 
hulladékkivitelnek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A hajó-újrafeldolgozási terv esetében kifejezett jóváhagyásra van szükség.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Ha a hajótulajdonos egy 20 évesnél 
régebbi hajót kíván egy olyan új 
hajótulajdonosnak eladni, aki a hajót 
harmadik ország lobogója alatt 
működtetné, akkor az előző tulajdonosnak 
biztosítania kell, hogy az új tulajdonossal 
kötendő szerződésben szerepeljen, hogy az 
új tulajdonos és minden őt követő további 
tulajdonos lesz a felelős a hajó 
újrafeldolgozási tervének kidolgozásáért, 
amennyiben uniós kikötőbe vagy révbe 
kívánna befutni. 

Or. en

Indokolás

A 20 évesnél régebbi hajókra vonatkozó azon követelménynek, hogy hajó-újrafeldolgozási 
tervet kell összeállítani, az uniós hajót értékesítő tulajdonos helyett azon új tulajdonosra 
kellene vonatkoznia, aki a hajót harmadik ország lobogója alatt működtetné.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kiegészítő vizsgálat elvégzését –
általános vagy részleges kiegészítő 
vizsgálat formájában – a hajótulajdonos 
kérheti azt követően, hogy a hajó 
szerkezetét, felszerelését, rendszereit, 
szerelvényeit, elrendezését és anyagait 
érintően változtatásra, cserére vagy
jelentősebb javításra került sor. E vizsgálat 
keretében a tisztviselők meggyőződnek 
arról, hogy bármely ilyen változtatás, csere 
vagy jelentősebb javítás olyan módon 
történt-e, amely lehetővé teszi, hogy a hajó 

(5) A hajótulajdonos kérelmezi a
kiegészítő vizsgálat elvégzését – általános 
vagy részleges kiegészítő vizsgálat 
formájában – azt követően, hogy a hajó 
szerkezetét, felszerelését, rendszereit, 
szerelvényeit, elrendezését és anyagait 
érintően jelentősebb változtatásra, cserére 
vagy javításra került sor. E vizsgálat 
keretében a tisztviselők meggyőződnek 
arról, hogy bármely ilyen jelentősebb
változtatás, csere vagy javítás olyan módon 
történt-e, amely lehetővé teszi, hogy a hajó 
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megfeleljen az ebben a rendeletben foglalt 
követelményeknek, és ellenőrzik, hogy a 
változásokkal összhangban megtörtént-e a 
veszélyes anyagok jegyzéke I. részének 
módosítása.

megfeleljen az ebben a rendeletben foglalt 
követelményeknek, és ellenőrzik, hogy a 
változásokkal összhangban megtörtént-e a 
veszélyes anyagok jegyzéke I. részének 
módosítása.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy a kiegészítő vizsgálatot a hajótulajdonos saját belátása szerint 
végeztesse el. Jelentős változás esetén kötelezővé kellene tenni a kiegészítő vizsgálatot.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) hogy a hajót a 6. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának megfelelően előzetesen 
megtisztították; 

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében a hajó-újrafeldolgozó létesítménybe érkezést 
megelőző időszakban a hajóknak olyan módon kell műveleteiket elvégezniük, hogy 
fedélzetükön minél kevesebb megmaradó üzemanyag és üzemelés során keletkezett hulladék 
(azaz olajiszap) maradjon. A hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló zöld könyvet kísérő 
2007. május 22-i bizottsági munkadokumentum szerint az élettartamuk végére érő hajókon 
található összes veszélyes hulladék 88%-át az olajiszap, 10%-át pedig az olaj teszi ki. Ezért 
rendkívül fontos annak ellenőrzése, hogy a hajók a végső vizsgálat részeként eleget tesznek-e 
az előtisztításnak. 

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződés hatályának legalább a 8. 
cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti 
végső vizsgálatra vonatkozó kérés 

A szerződés hatályának legalább a 8. cikk
(6) bekezdése szerinti végső vizsgálatra 
vonatkozó kérés időpontjától az 
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időpontjától az újrafeldolgozás lezárultáig 
kell tartania.

újrafeldolgozás lezárultáig kell tartania.

Or. en

Indokolás

Helyesen kell megadni a hivatkozást.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 7. cikk szerinti hajó-újrafeldolgozási 
terv kidolgozásához szükséges, az adott 
hajóra vonatkozó valamennyi információ 
átadása a hajó-újrafeldolgozó 
létesítménynek;

b) a 7. cikk szerinti hajó-újrafeldolgozási 
terv kidolgozásához szükséges, az adott 
hajóra vonatkozó valamennyi információ 
átadása a hajó-újrafeldolgozó 
létesítménynek legalább három hónappal 
a hajó újrafeldolgozásának tervezett 
időpontja előtt;

Or. en

Indokolás

Mivel a hajó-újrafeldolgozási tervet jóvá kell hagyni, a hajó-újrafeldolgozó létesítményt 
időben kell tájékoztatni annak érdekében, hogy elegendő idő maradjon a megfelelő hajó-
újrafeldolgozási terv kidolgozására.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 10. cikknek megfelelően kiállított, az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságot 
igazoló tanúsítvány egy példányának 
megküldése a hajó-újrafeldolgozó 
létesítménynek; 

Or. en
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Indokolás

A hajó-újrafeldolgozó létesítménynek meg kell küldeni az újrafeldolgozásra való 
alkalmasságot igazoló tanúsítvány egy példányát, ami igazolja a végső vizsgálat sikeres 
lezárultát. 

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) egy hajó újrafeldolgozásához hajó 
küldése csak abban az esetben, ha a hajó-
újrafeldolgozási tervet az illetékes 
hatóságok a 7. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának megfelelően kifejezetten 
jóváhagyták; 

Or. en

Indokolás

A hajó-újrafeldolgozási terv kifejezett jóváhagyására vonatkozó követelménnyel való 
koherencia biztosítására.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hajó visszavétele az újrafeldolgozás 
megkezdése előtt vagy – amennyiben 
műszakilag kivitelezhető – az 
újrafeldolgozás megkezdése után abban az 
esetben, ha a hajón lévő veszélyesanyag-
tartalom lényegesen eltér a veszélyes 
anyagok jegyzékében megadottaktól, és ez 
a körülmény lehetetlenné teszi a hajó 
megfelelő újrafeldolgozását.

c) a hajó visszavétele az újrafeldolgozás 
megkezdése előtt vagy – amennyiben 
műszakilag kivitelezhető – az 
újrafeldolgozás megkezdése után, 
amennyiben a tervezett újrafeldolgozás 
nem kivitelezhető, vagy a hajó megfelelő
leltári vagy másmilyen leírásának 
elmulasztása következtében aláásná a 
környezet biztonságát vagy védelmét; 

Or. en
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Indokolás

A visszavétel valaminek a következménye; ezért erre csak nagyon különleges körülmények 
között kerülhet sor. A Bizottság által javasolt rendelkezés két kritérium ötvözéséből született, 
melyből az egyik – a meg nem meghatározott – „megfelelő újrafeldolgozásra” utal. Jobb 
lenne két egyértelmű és független kritériumot bevezetni, ami a visszavételt kiváltó okhoz 
vezetne vissza. Külön záradék beillesztésére van szükség, ha a veszélyes anyagok mennyisége 
a jegyzékben szereplőét meghaladja – lásd a következő módosítást.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a felmerülő többletköltségek fedezése, 
amennyiben a hajón található veszélyes 
anyagok mennyisége jelentősen 
meghaladja a veszélyes vegyi anyagok 
jegyzékében szereplő mennyiséget, de az 
nem teszi lehetetlenné az adott hajó 
újrafeldolgozását, illetve nem veszélyezteti 
a biztonságot vagy a környezetet. 

Or. en

Indokolás

Amennyiben a veszélyes anyagok mennyisége jelentősen meghaladja a jegyzékben szereplő 
mennyiséget, de nem teszi lehetetlenné az újrafeldolgozást, illetve nem veszélyezteti a 
biztonságot, rögzíteni kell, hogy a hajó tulajdonosának kell állnia az emiatt felmerülő 
többletköltségeket.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy kifejezetten az adott hajóra 
vonatkozó hajó-újrafeldolgozási terv 
kidolgozása a hajótulajdonossal 
együttműködésben, a 7. cikknek 

a) egy kifejezetten az adott hajóra 
vonatkozó hajó-újrafeldolgozási terv 
kidolgozása a hajótulajdonossal 
együttműködésben, a 7. cikknek 
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megfelelően; megfelelően, a (3) bekezdés b) pontjában 
hivatkozott valamennyi információ 
megkapásának időpontját követő egy 
hónapon belül;

Or. en

Indokolás

Határidőt kell megállapítani az újrafeldolgozó létesítmény számára, hogy a hajó tulajdonosa 
időben kérhesse az illetékes hatóságtól a hajó-újrafeldolgozási terv jóváhagyását.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak biztosítása, hogy a hajó-
újrafeldolgozási tervet az illetékes hatóság 
a nemzeti előírásoknak megfelelően a 
hajó újrafeldolgozásának megkezdése 
előtt jóváhagyja;

Or. en

Indokolás

A hajó-újrafeldolgozási tervet azon ország illetékes hatóságának is jóvá kell hagynia, ahol az 
újrahasznosító létesítmény elhelyezkedik.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jelentés küldése a hajótulajdonos részére 
a hajó-újrafeldolgozás tervezett 
megkezdéséről a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint;

b) jelentés küldése a hajótulajdonos 
részére, amikor a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény minden tekintetben felkészült 
a hajó újrafeldolgozásának megkezdésére, 
a II. mellékletben meghatározott minta 
szerint; 
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Or. en

Indokolás

A II. melléklet megszövegezésének használata.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bármiféle újrafeldolgozási tevékenység 
megtiltása mindaddig, amíg a b) pontban 
említett jelentés elküldésre nem került;

c) bármiféle újrafeldolgozási tevékenység 
megkezdésének visszautasítása mindaddig, 
amíg a b) pontban említett jelentés 
elküldésre nem került és amíg a hajó-
újrafeldolgozási tervet az illetékes hatóság 
jóvá nem hagyta;

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozó létesítmény nem tilthat meg magának semmit, csak visszautasíthatja 
valaminek a megtételét. Csak akkor kezdheti meg az újrafeldolgozást, ha minden tekintetben 
felkészült (= b) pont szerinti jelentés), és ha a hajó-újrafeldolgozási tervet az illetékes hatóság 
jóváhagyta.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az újrafeldolgozásra váró hajó
érkezésének előkészítésekor az illetékes 
hatóság írásban való értesítése az adott 
hajóra vonatkozó újrafeldolgozási 
szándékról legalább 14 nappal az 
újrafeldolgozás tervezett megkezdése előtt, 
megadva:

d) az újrafeldolgozásra váró hajó 
érkezésének előkészítésekor az illetékes 
hatóság írásban való értesítése az adott 
hajóra vonatkozó újrafeldolgozási 
szándékról legalább két hónappal az 
újrafeldolgozás tervezett megkezdése előtt, 
megadva:

Or. en
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Indokolás

Az értesítést legalább két hónappal az újrafeldolgozás tervezett megkezdése előtt kell 
megtenni, hogy az illetékes hatóságnak elég ideje legyen a szükséges munka elvégzésére. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hajó tulajdonosa átadja a szerződés 
másolatát az illetékes hatóságnak. 

Or. en

Indokolás

Ellenőrizni kell a hajótulajdonos és az újrafeldolgozó létesítmény közti szerződéses 
kötelezettségeket. A hulladékszállítási rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében az 
illetékes hatóságok bekérhetik a szállítást szervező személy és az újrahasznosító létesítmény 
közötti szerződés másolatát. Ebben az esetben mindenképpen be kell nyújtani a másolatot.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az előzetes vizsgálat, a megújító 
vizsgálat és a hajótulajdonos kérésére 
elvégzett kiegészítő vizsgálat lezárultát 
követően a tagállam a IV. melléklet szerinti 
mintának megfelelően kiállítja a veszélyes 
anyagok jegyzékére vonatkozó 
tanúsítványt. A tanúsítványhoz csatolni 
kell a veszélyes anyagok jegyzékének I. 
részét.

(1) A sikeres előzetes vizsgálat, megújító 
vizsgálat vagy a hajótulajdonos kérésére 
elvégzett kiegészítő vizsgálat lezárultát 
követően a hajó lobogója szerinti tagállam 
a IV. melléklet szerinti mintának 
megfelelően kiállítja a veszélyes anyagok 
jegyzékére vonatkozó tanúsítványt. A 
tanúsítványhoz csatolni kell a veszélyes 
anyagok jegyzékének I. részét. 

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 26. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó 
tanúsítvány IV. melléklet szerinti 
mintájának aktualizálásával kapcsolatban.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 26. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó 
tanúsítvány IV. melléklet szerinti 
mintájának aktualizálásával kapcsolatban.
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Or. en

Indokolás

A tanúsítványt csak a vizsgálat sikeres lezárultát követően lehet kiállítani, összhangban a 
bizottsági javaslat végső vizsgálatról szóló 10. cikkének (2) bekezdésével. Megfelelőbb a 
„szakhatóság vagy az annak nevében eljáró elismert szervezet” szabványos 
nomenklatúrájának használata.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 8. cikk (6) bekezdése szerinti végső 
vizsgálat sikeres lezárultát követően a 
szakhatóság az V. melléklet szerinti 
mintának megfelelően kiállítja az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságot 
igazoló tanúsítványt. A tanúsítványhoz 
csatolni kell a veszélyes anyagok jegyzékét 
és a hajó-újrafeldolgozási tervet. 

(2) A 8. cikk (6) bekezdése szerinti végső 
vizsgálat sikeres lezárultát követően a 
szakhatóság az V. melléklet szerinti 
mintának megfelelően kiállítja az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságot 
igazoló tanúsítványt, amennyiben úgy véli, 
hogy a hajó-újrafeldolgozó létesítmény 
eleget tesz a rendeletben foglalt 
követelményeknek. A tanúsítványhoz 
csatolni kell a veszélyes anyagok jegyzékét 
és a hajó-újrafeldolgozási tervet.

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozásra való alkalmasságot igazoló tanúsítványt csak akkor adhatja ki a 
szakhatóság, ha a hajó-újrafeldolgozó létesítmény eleget tesz a rendeletben foglalt 
követelményeknek.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk 
Vizsgálatok

Amennyiben egy vizsgálat feltárja, hogy 
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egy hajó nem felel meg a 4. cikk (1)–(3a) 
bekezdésében, illetve az 5. és a 7. cikkben 
foglalt követelményeknek, vagy nem 
rendelkezik a 10. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott érvényes tanúsítvánnyal a 
veszélyes anyagok jegyzékéről, vagy ha a 
vizsgálat alapján egyértelműen 
feltételezhető, hogy:
– a hajó vagy felszerelésének állapota 
nem felel meg a 4. cikk (1)–(3a) 
bekezdésében foglalt követelményeknek 
vagy nem felel meg a tanúsítványban 
és/vagy a veszélyes anyagok jegyzékében 
foglaltaknak, vagy  
– a hajó fedélzetén nem alkalmaznak 
eljárást a veszélyes anyagok jegyzékének 
frissítésére,
részletesebb vizsgálatot kell végezni. 

Or. en

Indokolás

Egyértelmű eljárásokra van szükség, amennyiben egy kikötői vizsgálat feltárja, hogy egy hajó 
nem felel meg a veszélyes anyagokra vonatkozó tiltásnak (4. cikk), nem rendelkezik érvényes 
jegyzékkel (5. cikk), amennyiben 20 évesnél idősebb, nem rendelkezik hajó-újrafeldolgozási 
tervvel, vagy ha egyértelműen feltételezhető, hogy jogszabályt sért. A rendelkezéseket a 
Hongkongi Egyezmény 8. cikkének (2) bekezdése inspirálta. Összhangban a kikötő szerinti 
illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv 13. cikkének 
(3) bekezdésével ilyen esetekben kötelezően részletesebb ellenőrzést kell végezni, nem pedig 
csak opcionálisan, miként a Hongkongi Egyezmény előírja.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk 
A nem uniós hajókra az 5a. cikk mellett 

alkalmazandó rendelkezések 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nem 
uniós hajók eleget tegyenek a 4. cikk (1)–
(3a) bekezdésben foglalt 
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követelményeknek, a többi uniós 
jogszabály sérelme nélkül, amelyek 
további intézkedéseket írhatnak elő. A 
tagállamok megtiltják a 4. cikk (1)–(3a) 
bekezdésben hivatkozott anyagok 
alkalmazását vagy használatát a 
kikötőikben, horgonyzóhelyeiken, 
hajógyáraikban, hajójavító üzemeikben és 
tengeri termináljaikon tartózkodó nem 
uniós hajók számára.
(2) Az egy tagállam kikötőjébe vagy 
horgonyzóhelyére belépő új nem uniós 
hajókon rendelkezésre kell állnia a 
veszélyes anyagok érvényes jegyzékének. 
(3) Az egy tagállam kikötőjébe vagy 
horgonyzóhelyére belépő nem új nem 
uniós hajókon rendelkezésre kell állnia a 
veszélyes anyagok érvényes jegyzékének, 
az 5. cikk (2a) bekezdésének megfelelő 
időrendben. A jegyzék meg kell feleljen az 
5. cikk (4)–(7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. 
(4) Az egy tagállam kikötőjébe vagy 
horgonyzóhelyére belépő nem uniós 
hajóknak be kell mutatniuk a hajó 
szakhatósága vagy az annak nevében 
eljáró elismert szervezet által kiállított 
tanúsítványt arról, hogy a hajó megfelel 
az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott 
előírásoknak.
(5) Azokon a nem uniós hajókon, 
amelyeket egy uniós zászló alatti 
tulajdonostól vásároltak meg, amikor a 
hajó már elmúlt 20 éves, egy tagállam 
kikötőjébe vagy horgonyzóhelyére történő 
belépéskor rendelkezésre kell állnia a 7. 
cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelő 
hajó-újrafeldolgozási tervnek.  
(6) Amennyiben a hajó vizsgálata feltárja, 
hogy egy nem uniós hajó nem felel meg az 
(1)–(5) bekezdésben foglalt 
követelményeknek, vagy ha a vizsgálat 
alapján egyértelműen feltételezhető, hogy:
– a hajó vagy felszerelésének állapota 
nem felel meg az (1) bekezdésében foglalt 
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követelményeknek vagy nem felel meg a 
tanúsítványban és/vagy a veszélyes 
anyagok jegyzékében foglaltaknak, vagy  
– a hajó fedélzetén nem alkalmaznak 
eljárást a veszélyes anyagok jegyzékének 
frissítésére,
részletesebb vizsgálatot kell végezni. 
(7) A tagállamok biztosítják, hogy 
hatékony, arányos és elrettentő
büntetéseket alkalmazzanak azon nem 
uniós hajók tulajdonosaival szemben, 
amelyek nem felelnek meg e cikk 
rendelkezéseinek.
(8) Amennyiben egy nem uniós hajó a 
2008/98/EK rendelet értelmében 
hulladékká válik, az 10113/2006/EK 
rendeletet kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez az új cikk összefoglalja az uniós kikötőkbe belépő nem uniós hajókra az 5a. cikkben 
szereplő újrafeldolgozási díj mellett vonatkozó valamennyi előírást. A tagállamok e hajók 
esetében is biztosítják, hogy tiszteletben tartsák az egyes veszélyes anyagokra vonatkozó 
tiltást, és hogy legyen jegyzék a fedélzeten. Azon nem uniós hajóknak, amelyek egy bizonyos 
korukig uniós hajók voltak szintén rendelkezniük kell újrafeldolgozási tervvel. A kikötő 
szerinti illetékes által végzett ellenőrzésről szóló irányelv valamennyi hajóra vonatkozik, 
függetlenül lobogójuktól, ezért a nem uniós hajók vizsgálatára vonatkozó szabályoknak az 
uniós hajókra vonatkozó szabályokat kell tükrözniük (lásd 11a. cikk).

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kiépített állandó létesítményben kell 
működnie (szárazdokk, rakpart vagy 
betonozott sólya); 

Or. en
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Indokolás

A kiépített állandó létesítményben való működés minimumkövetelmény a veszélyes anyagok 
kezelésének biztosítása érdekében.  Ezt azért kell hozzátenni, hogy a „partra futtatás” 
jelenleg leginkább elterjedt módszerét használó üzemek ne kerülhessenek fel a hajó-
újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékébe.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) elegendő daru áll rendelkezésre a hajó 
szétvágott részeinek kiemeléséhez; 

Or. en

Indokolás

Az elegendő emelődaru rendelkezésre állása minimumkövetelmény a hajó biztonságos 
szétdarabolásához. Ezt azért kell hozzátenni, hogy a „partra futtatás” jelenleg leginkább 
elterjedt módszere, amely nem használ darukat, hanem kizárólag a gravitációt veszi igénybe, 
ne kerülhessen be az európai jegyzékbe.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan irányítási és nyomon követési 
rendszereket, eljárásokat és technikákat 
kell alkalmaznia, amelyek nem 
veszélyeztetik a munkavállalók és a 
létesítmény közelében élő lakosság 
egészségét, illetve amelyek megelőzik, 
mérsékelik, minimalizálják és lehetőség 
szerint kizárják a hajó-újrafeldolgozás 
kedvezőtlen környezeti hatásait;

b) olyan irányítási és nyomon követési 
rendszereket, eljárásokat és technikákat 
kell alkalmaznia, amelyek biztosítják, hogy
a munkavállalók és a létesítmény 
közelében élő lakosság egészsége nincs 
veszélyeztetve, illetve amelyek megelőzik, 
mérsékelik, minimalizálják és lehetőség 
szerint kizárják a hajó-újrafeldolgozás 
kedvezőtlen környezeti hatásait; 

Or. en
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Indokolás

Nyelvi helyesbítés: Az irányítási és nyomon követési rendszerek önmagukban általában nem 
jelentenek egészségügyi kockázatot, hanem annak biztosítására használják őket, hogy ne 
merüljenek fel egészségügyi kockázatok.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ki kell dolgoznia és jóvá kell hagynia
egy hajó-újrafeldolgozó létesítményi 
tervet;

d) ki kell dolgoznia és el kell fogadnia egy 
hajó-újrafeldolgozó létesítményi tervet; 

Or. en

Indokolás

Nyelvi helyesbítés – a jóváhagyás az illetékes szakhatóságok feladata. A hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény elfogadja a hajó-újrafeldolgozó létesítményi tervet.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az újrafeldolgozási folyamat során 
gondoskodnia kell a hajókon lévő 
veszélyes anyagok elszigeteléséről, 
megakadályozva azok kiszökését a 
környezetbe, különös tekintettel a 
dagálykor víz alá kerülő területre;

k) az újrafeldolgozási folyamat során 
gondoskodnia kell a hajókon lévő 
veszélyes anyagok elszigeteléséről, 
megakadályozva azok kiszökését a 
környezetbe, különös tekintettel a 
dagálykor víz alá kerülő területre, 
nevezetesen a hajó alsó részét egy állandó 
vagy úszó szárazdokkban szétdarabolva;

Or. en

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni, hogy hogyan kell megakadályozni a veszélyes anyagok 
környezetbe kerülését. Míg a hajó felső részeit csak állandó létesítményekben lehet szétvágni 
(lásd 12. cikk (2) bekezdés új aa) pont), az olajat és üledékeket tartalmazó alsó részt csak egy 
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állandó vagy úszó szárazdokkban lehet szétdarabolni, biztosítva a veszélyes anyagok 
felfogását.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a veszélyes anyagok és hulladékok 
kezelését kizárólag hatékony 
folyadékelvezető rendszerekkel ellátott 
vízhatlan padlózaton végezheti;

m) a veszélyes anyagok és hulladékok 
kezelését a k) pont sérelme nélkül 
kizárólag hatékony folyadékelvezető 
rendszerekkel ellátott vízhatlan padlózaton 
végezheti; 

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a folyadékelvezető rendszernek fel kell fognia minden veszélyes 
anyagot és hulladékot.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) gondoskodnia kell arról, hogy az 
újrafeldolgozási tevékenységre előkészített 
hulladékokat kizárólag olyan 
újrafeldolgozó létesítménybe szállítsák, 
amely engedéllyel rendelkezik az emberi 
egészséget nem veszélyeztető és 
környezetkímélő módon való 
újrafeldolgozásukra; 

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozandó acélhulladék gyakran veszélyes anyagokkal szennyezett, ami nem 
megfelelő újrafeldolgozás esetén veszélyeztetheti az emberi egészséget és a környezetet. 
Valamennyi újrafeldolgozandó hulladéknak ezért olyan létesítménybe kell kerülnie, amely 
engedéllyel rendelkezik újrafeldolgozásukra.
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Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megnevezni az illetékes hatóság által 
számára a hajó-újrafeldolgozás végzésére 
kiadott jogosítványt, felhatalmazást vagy 
engedélyt, és megadja az azon hajók 
méretére (teljes hossz, szélesség és üres 
vízkiszorítás) vonatkozó korlátozásokat, 
amelyek újrafeldolgozására jogosult, 
illetve az egyéb alkalmazandó 
korlátozásokat;

1. megnevezni az illetékes hatóság által 
számára a hajó-újrafeldolgozás végzésére 
kiadott jogosítványt, felhatalmazást vagy 
engedélyt, és megadni az azon hajók 
méretére (teljes hossz, szélesség és üres 
vízkiszorítás) vonatkozó korlátozásokat, 
amelyek újrafeldolgozására jogosult, 
illetve az egyéb alkalmazandó 
korlátozásokat és feltételeket; 

Or. en

Indokolás

Az alkalmazandó feltételeket is meg kell határozni, amelyek nem feltétlenül „korlátozások”.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. annak bizonyítása, hogy a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény eleget tesz az 
adott ország jogszabályaiban szereplő 
egészségügyi és biztonsági előírásoknak; 

Or. en

Indokolás

A munkavállalók egészsége és biztonsága fontos kérdés a hajók újrafeldolgozása során. A 
létesítménynek bizonyítania kell, hogy megfelel e szabályoknak.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. azonosítani a hajó 
újrafeldolgozásában közvetlenül részt 
vevő valamennyi alvállalkozót, és 
bizonyítani engedélyeik meglétét; 

Or. en

Indokolás

A hajó újrafeldolgozásában közvetlenül részt vevő alvállalkozók további kockázatot 
jelenthetnek vagy önmaguk is veszélyben lehetnek, ha nincsenek megfelelően kiképezve. Az 
újrafeldolgozási tevékenység és az alvállalkozók biztonságának garantálása érdekében 
azonosítani kell őket, és bizonyítani kell engedélyeik meglétét. 

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely hulladékkezelési eljárást fogja 
alkalmazni (égetés, hulladéklerakóban 
történő elhelyezés vagy egyéb), és 
igazolnia kell, hogy az alkalmazott eljárás 
nem veszélyezteti az emberi egyészséget, 
nem károsítja a környezetet, és különösen:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.) 

Or. en

Indokolás

Terminológiai pontosítás.



PR\919679HU.doc 55/83 PE498.083v01-00

HU

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mely hulladékkezelési eljárást fogják 
alkalmazni, ha a veszélyes anyagokat egy, 
a hajó-újrafeldolgozó létesítményen kívüli 
hulladékkezelő létesítménybe kívánja 
szállítani. Az egyes hulladékkezelő 
létesítmények tekintetében a következő 
információkat kell megadnia: 

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Terminológiai pontosítás.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 pont – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
hulladékkezelő létesítmény jogosult a 
veszélyes anyagok kezelésére;

ii. bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
hulladékkezelő létesítményt az illetékes 
szakhatóság feljogosította a veszélyes 
anyagok kezelésére; 

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy ki ad jogosultságot.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) működtet egy rendszert az egyes 
hajókból eltávolított veszélyes anyagok 
mennyiségének dokumentálására, 
összehasonlítva azt a veszélyes anyagok 
jegyzékével és meghatározva a 
létesítményben és azon kívül ezen 
anyagok kezelésére alkalmazott 
folyamatokat; 

Or. en

Indokolás

Fontos a veszélyes anyagok nyomon követhetősége a jegyzéktől kezdve a tényleges 
kezelésükig. Már számos országban alkalmaznak ilyen nyomon követési rendszereket.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. megfelelő biztosítással rendelkezni az 
egészségügyi és biztonsági felelősség és a 
környezetvédelmi helyreállítás 
költségeinek fedezésére, összhangban a 
tagállam vagy azon harmadik ország 
jogszabályaival, ahol a létesítmény 
található;

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés szerepel a hajó-újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó 
minimumszabályként a 2007. februári egyesült királyságbeli hajó-újrafeldolgozási 
stratégiában.
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Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 albekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. rendszeres vízellenőrzéseket végezni a 
hajó-újrafeldolgozó létesítmény közelében 
a szennyezések elkerülése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez gyengébb rendelkezés annál, mint ami a hajó-újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó 
minimumszabályként a 2007. februári egyesült királyságbeli hajó-újrafeldolgozási 
stratégiában szerepel.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tagállami területen lévő hajó-
újrafeldolgozó létesítmények 

engedélyezése

törölve

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezik a 
hajó-újrafeldolgozás végzését a 
területükön lévő azon hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények számára, amelyek 
megfelelnek a 12. cikkben meghatározott 
követelményeknek. Ez az engedély az 
egyes hajó-újrafeldolgozó 
létesítményeknek legfeljebb ötéves 
időszakra adható.
(2) A tagállamok összeállítják és 
aktualizálják az általuk az (1) 
bekezdésnek megfelelően engedélyezett 
hajó-újrafeldolgozó létesítmények listáját.
(3) A (2) bekezdésben említett listát 
haladéktalanul, legkésőbb azonban egy 
évvel e rendelet hatálybalépése után meg 
kell küldeni a Bizottságnak.
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(4) Ha valamely hajó-újrafeldolgozó 
létesítmény többé nem felel meg a 12. 
cikkben meghatározott követelményeknek, 
a tagállam visszavonja az érintett 
létesítménynek adott engedélyt, és erről 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 
(5) Ha az (1) bekezdésnek megfelelően új 
hajó-újrafeldolgozó létesítményt 
engedélyezett, a tagállam erről 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 

Or. en

Indokolás

A harmonizált megközelítés érdekében a tagállamokban lévő hajó-újrafeldolgozó 
létesítményeknek is kérniük kell a Bizottságtól az európai jegyzékbe való felvételt. Ezért az 
egész cikket törölni kell.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió területén kívüli hajó-
újrafeldolgozó létesítmények

Egy hajó-újrafeldolgozó létesítmény 
felvétele az európai jegyzékébe

Or. en

Indokolás

E módosítás a 14. cikk törlése miatt szükséges. Minden társaságnak, amely egy adott hajó-
újrafeldolgozó létesítményt – és nem csak az Unión kívül elhelyezkedőket – fel akar vetetni az 
európai jegyzékébe, azt a harmonizált megközelítés érdekében a Bizottságnál kell 
kérvényeznie.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha valamely, az Unió területén kívüli (1) Ha valamely hajó-újrafeldolgozó 
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újrafeldolgozó társaság tagállami lobogó 
alatt közlekedő hajókat kíván 
újrafeldolgozni, kérelmet kell benyújtania a 
Bizottsághoz arra irányulóan, hogy hajó-
újrafeldolgozó létesítményét felvegyék az 
európai jegyzékbe. 

létesítményt birtokló társaság e rendelet 
hatálya alá tartozó uniós hajókat kíván 
újrafeldolgozni, kérelmet kell benyújtania a 
Bizottsághoz arra irányulóan, hogy hajó-
újrafeldolgozó létesítményét felvegyék az 
európai jegyzékbe. 

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat rossz számozásának javítása. 

E módosítás a 14. cikk törlése miatt szükséges. Minden társaságnak, amely egy adott hajó-
újrafeldolgozó létesítményt – az Unió területén elhelyezkedőket is – fel akar vetetni az európai 
jegyzékbe, azt a harmonizált megközelítés érdekében a Bizottságnál kell kérvényeznie.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kérelemhez csatolnia kell a 13. cikk 
és a VI. melléklet szerinti, arra vonatkozó 
információkat és kísérő bizonyítékokat, 
hogy a hajó-újrafeldolgozó létesítmény 
megfelel a 12. cikkben meghatározott 
követelményeknek. 

(2) A kérelemhez csatolnia kell a 13. cikk 
és a VI. melléklet szerinti, arra vonatkozó 
információkat és kísérő bizonyítékokat, 
hogy a hajó-újrafeldolgozó létesítmény 
megfelel a 12. cikkben meghatározott 
követelményeknek. 

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 26. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény azonosítására 
vonatkozó, a VI. melléklet szerinti minta 
aktualizálásával kapcsolatban.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 26. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény azonosítására 
vonatkozó, a VI. melléklet szerinti minta 
aktualizálásával kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat rossz számozásának javítása. 
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai jegyzékbe való felvételre 
vonatkozó kérelem benyújtásával a hajó-
újrafeldolgozó létesítmény elfogadja 
annak lehetőségét, hogy a Bizottság vagy 
a nevében eljáró személyek az európai 
jegyzékbe való felvételt megelőzően vagy 
azt követően helyszíni szemlét végezzenek
a szóban forgó létesítményben annak 
ellenőrzésére, hogy megfelel-e a 12. 
cikkben meghatározott követelményeknek. 

(3) Az európai jegyzékbe való felvétel 
érdekében a hajó-újrafeldolgozó 
létesítményt auditáltani kell a Bizottság 
által kinevezett nemzetközi 
szakértőcsoporttal az európai jegyzékbe 
való felvételt megelőzően, és azt követően 
kétévente, hogy ellenőrizni lehessen, hogy
a szóban forgó létesítmény megfelel-e a 12. 
cikkben meghatározott követelményeknek.
A hajó-újrafeldolgozó létesítménynek bele 
kell egyeznie abba is, hogy egy nemzetközi 
csapat bejelentés nélkül további helyszíni 
szemléket végezhessen. A nemzetközi 
szakértői csapat e helyszíni vizsgálatok 
elvégzése érdekében együttműködik a 
tagállam vagy azon harmadik ország 
illetékes hatóságaival, ahol a létesítmény 
elhelyezkedik. A vizsgálatok összefoglaló 
eredményeit állandóan nyilvánosan 
elérhetővé teszik elektronikus formában 
is.

Or. en

Indokolás

A hajók újrafeldolgozása jelentős mennyiségű veszélyes anyaggal jár. Ha kivételesen 
engedélyezni kívánjuk az uniós zászló alatt hajózó hajók bontási célú exportját nem OECD-
tag országokba speciális jellegük miatt, meg kell győződnünk arról, hogy azok kezelését e 
rendeletnek megfelelően végzik. Ezért a rendszeres vizsgálatok előfeltételei egy létesítmény 
uniós jegyzékbe való bekerülésének. Ez biztosítja valamennyi létesítmény egyenlő kezelését, és 
a csapat nemzetközi jellege, valamint az érintett illetékes hatóságokkal való együttműködés 
biztosítja az általános elfogadást.
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Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A (2) bekezdéssel összhangban nyújtott 
információk és kísérő bizonyítékok 
értékelése alapján a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján dönt arról, hogy az Unió 
területén kívüli hajó-újrafeldolgozó 
létesítményt felveszi-e az európai 
jegyzékbe. Az említett végrehajtási jogi 
aktust a 27. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(4) A (2) bekezdéssel összhangban nyújtott 
információk és kísérő bizonyítékok 
értékelése alapján a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján dönt arról, hogy a 
tagállami vagy az Unió területén kívüli 
hajó-újrafeldolgozó létesítményt felveszi-e 
az európai jegyzékbe. Az említett 
végrehajtási jogi aktust a 27. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat rossz számozásának javítása. (a helyes hivatkozást lásd a 16. cikk (3a) 
bekezdésének ii) pontjában). 

E módosítás a 14. cikk törlése miatt szükséges. Csak egy uniós eljárásra van szükség a hajó-
újrafeldolgozó létesítmények jegyzékbe való felvételére, függetlenül azok elhelyezkedésétől.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai jegyzéket legkésőbb e 
rendelet hatálybalépésének napja után 
harminchat hónappal közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és a 
Bizottság internetes oldalain.

(2) Az európai jegyzéket legkésőbb * után
huszonnégy hónappal közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és a 
Bizottság internetes oldalain.

* HL – kérem, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en
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Indokolás

A hatályba lépést követő két év elegendő időt biztosít a Bizottság számára az első európai 
jegyzék összeállításához.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai jegyzéknek az alábbi 
információkat kell tartalmaznia a hajó-
újrafeldolgozó létesítményről: 
a) az újrafeldolgozás módja;
b) az újrafeldolgozandó hajók fajtája és 
mérete; valamint
c) azon korlátok, amelyek mellett a 
létesítmény üzemel, a veszélyes 
hulladékok kezelésének vonatkozásában 
is. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a hajótulajdonosok rendelkezzenek információkkal az európai jegyzékben 
szereplő újrafeldolgozó létesítményekről, hogy tudjanak választani a megfelelő létesítmények 
között. 

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az európai jegyzéknek tartalmaznia 
kell a hajó-újrafeldolgozó létesítmény 
jegyzékbe történő felvételének időpontját. 
A jegyzékbe való felvétel legfeljebb egy öt 
éves időszakra szól és megújítható.

Or. en
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Indokolás

Az európai jegyzékbe való felvétel egyszerre legfeljebb egy öt éves időszakra szól, de 
megújítható. Ez biztosítja, hogy a létesítmények friss információkkal szolgáljanak. 

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Amennyiben a Bizottsággal közölt 
információk jelentősen megváltoznak, az 
európai jegyzékben szereplő hajó-
újrafeldolgozó társaságok haladéktalanul 
friss bizonyítékokat kötelesek benyújtani. 
A hajó-újrafeldolgozó társaságoknak az 
egyes öt éves időszakok lejárta előtt 
minden esetben nyilatkozniuk kell arról, 
hogy  
a) a benyújtott dokumentáció teljes és 
naprakész;
b) a hajó-újrafeldolgozó létesítmény a 12. 
cikkben foglalt követelményeknek 
megfelel és továbbra is meg fog felelni.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a hajó-újrafeldolgozó létesítményt üzemeltető társaságoknak az információk 
frissítésére vonatkozó kötelezettségét.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abba felvegye azokat a hajó-
újrafeldolgozó létesítményeket, amelyek 
tekintetében az alábbi feltételek közül 
valamelyik fennáll:

a) abba felvegye azokat a hajó-
újrafeldolgozó létesítményeket, amelyek 
tekintetében a létesítmény felvételéről az 
európai jegyzékbe a 15. cikk (4) 
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bekezdésének megfelelően döntést hozott; 

i. a létesítményt a 13. cikknek megfelelően 
engedélyezték; 
ii. a létesítmény felvételéről az európai 
jegyzékbe a 15. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően döntést hozott; 

Or. en

Indokolás

Szükségtelen a 13. cikkre hivatkozni, mivel minden vonatkozó rendelkezés a 15. cikk (4) 
bekezdésében szerepel. 

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a létesítményt öt évnél régebben vették 
fel a jegyzékbe, és nem igazolta, hogy 
továbbra is megfelel a 12. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

2. a létesítmény az öt éves időszak lejárta 
előtt három hónappal nem igazolta, hogy 
továbbra is megfelel a 12. cikkben 
meghatározott követelményeknek. 

Or. en

Indokolás

Egyértelmű határidőt kell megállapítani a hajó-újrafeldolgozó létesítmények számára az arra 
vonatkozó naprakész információk benyújtására, hogy a létesítmény továbbra is megfelel a 12. 
cikkben meghatározott követelményeknek, ezért maradhat a jegyzékben. A létesítmény 
törölhető az európai jegyzékből, ha az öt éves időszak lejárta előtt három hónappal nem nyújt 
be bizonyítékokat. 

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 14 nappal az újrafeldolgozás 
tervezett megkezdése előtt írásban 
értesíteni a szakhatóságot az adott hajó 

a) legalább két hónappal az 
újrafeldolgozás tervezett megkezdése előtt 
írásban értesíteni a szakhatóságot az adott 
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újrafeldolgoztatására vonatkozó 
szándékáról annak érdekében, hogy a 
szakhatóság felkészülhessen az e rendelet 
által előírt vizsgálatra és tanúsításra;

hajó újrafeldolgoztatására vonatkozó 
szándékáról annak érdekében, hogy a 
szakhatóság felkészülhessen az e rendelet 
által előírt vizsgálatra és tanúsításra; ezzel 
egyidejűleg értesíteni azon ország 
közigazgatását a hajó újrafeldolgozására 
irányuló szándékáról, amelynek 
joghatósága alá az tartozik;

Or. en

Indokolás

Két hét túl rövid idő a közigazgatás értesítésére. Összhangban a javaslat azon elemével, hogy 
az újrafeldolgozási tervet két hónappal a tervezett bontás időpontja előtt kell megküldeni 
jóváhagyásra az illetékes hatóságoknak (lásd 7. cikk (2a) bekezdés), az értesítést is 
ugyanekkor kell elküldeni (lásd a következő módosítás is). 

A rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében fontos, hogy a hajó tulajdonosa a 
jó együttműködés kialakítása érdekében azon ország közigazgatását is értesítse, amelynek 
joghatósága alá tartozik.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legalább két hónappal a feldolgozás 
tervezett megkezdése előtt továbbítani az 
illetékes hatóságnak a végleges hajó-
újrafeldolgozási tervet, és egyidejűleg 
értesíteni a kikötő szerinti állam hatóságát 
a feldolgozás megkezdésének szándékáról, 
amint az a 7. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja előírja.

Or. en

Indokolás

Az 51. módosítással bevezetett új előírást tükrözi. Legalább két hónappal a feldolgozás 
tervezett megkezdése előtt továbbítani kell az illetékes hatóságnak a végleges hajó-
újrafeldolgozási tervet, hogy elegendő ideje legyen a jóváhagyás megfontolására. Egyidejűleg 
értesíteni kell a kikötő szerinti állam hatóságát is.
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tájékoztatás a jogosulatlan 
újrafeldolgozásról és az általuk hozott 
intézkedésekről.

c) tájékoztatás a jogosulatlan 
újrafeldolgozásról és az általuk hozott 
intézkedésekről, beleértve a 23. cikk 
szerinti büntetés részleteit is.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az alkalmazott büntetésekről is. Fontos annak 
biztosítása, hogy azok hatékonyak, arányosak és elrettentőek legyenek, amint azt a 23. cikk 
előírja. 

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentést az egyes tagállamok 2015. 
december 31-ig, majd ezt követően 
kétévente küldik meg. 

(2) A jelentést az egyes tagállamok 2015. 
december 31-ig, majd ezt követően évente
küldik meg. 

Or. en

Indokolás

A rendelet megfelelő végrehajtásának áttekintése érdekében a tagállamoknak évente jelentést 
kell készíteniük a Bizottság számára.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság ezeket az adatokat 
beilleszti egy elektronikus adatbázisba, 
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amely folyamatosan nyilvánosan elérhető.

Or. en

Indokolás

A tagállamok által jelentett adatokat a Bizottság beilleszti egy elektronikus adatbázisba, 
amely folyamatosan nyilvánosan elérhető, biztosítva az átláthatóságot a rendelet tagállamok 
általi végrehajtásának aktuális helyzetével kapcsolatban.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók alkalmazásáról 
gondoskodnak azon hajók esetében:

(1) A tagállamok hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók alkalmazásáról 
gondoskodnak azon uniós és nem uniós 
hajók tulajdonosai esetében:

Or. en

Indokolás

Büntetést nem lehet hajókra kiszabni, csak azok tulajdonosaira. A uniós és nem uniós hajókra 
egyaránt tényleges büntetést kell kiszabni, ha nem állnak rendelkezésükre bizonyos alapvető 
fontosságú dokumentumok (lásd a 106–108. módosítás szerinti jogsértéseket).

A hajók illegális újrafeldolgozásra való illegális elszállításával kapcsolatos jogsértéseket 
külön bűncselekményként kezelendők (lásd a 110. módosítást).

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem tesz eleget a 4. és a 11b. cikk 
szerinti egyes veszélyes anyagokra 
vonatkozó tiltásoknak; 

Or. en
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Indokolás

Büntetést kell kiszabni azon hajótulajdonosokra, akik hajói nem felelnek meg a veszélyes 
anyagokra vonatkozó tiltásoknak.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amelyek nem tartják a fedélzetükön az 
5. cikkben és a 28. cikkben előírt veszélyes 
anyagok jegyzékét;

b) amelyek nem tartják a fedélzetükön az 
5. cikkben és a 11b. cikkben előírt 
veszélyes anyagok érvényes jegyzékét;

Or. en

Indokolás

Kis pontosítás a Bizottság javaslatában, rögzítve, hogy nem elegendő a jegyzék, annak 
érvényesnek is kell lennie, és a hajó üzemelése során azt megfelelően karban kell tartani és 
frissíteni.

A 35. módosítás időkeretet határoz meg a jegyzék elérhetőségéra vonatkozó kötelezettség 
vonatkozásában. Emiatt a 117. módosítás törli a 28. cikk átmeneti rendelkezéseit, ezért e 
hivatkozás elavulttá vált. Ehelyett a 11b. cikkre kell hivatkozni, mivel a büntetések nem uniós 
hajókra is vonatkoznak.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amelyek nem tartják a fedélzetükön a 7. 
és a 11b. cikkben előírt újrafeldolgozási 
tervet;

Or. en

Indokolás

Büntetést kell kiszabni azon hajók tulajdonosaira, amelyek nem tartják a fedélzetükön a 7. és 
a 11b. cikkben előírt hajó-újrafeldolgozási tervet.
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Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e–i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amelyeket anélkül küldtek 
újrafeldolgozásra, hogy megfeleltek volna 
a 6. cikkben előírt, az újrafeldolgozás 
előkészítésére vonatkozó általános 
követelményeknek;

törölve

f) amelyeket a 6. cikkben előírt, a 
veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó 
tanúsítvány nélkül küldtek 
újrafeldolgozásra;
g) amelyeket a 6. cikkben előírt, az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságot 
igazoló tanúsítvány nélkül küldtek 
újrafeldolgozásra;
h) amelyeket a szakhatóságnak a 21. 
cikkben előírt, írásban való értesítése 
nélkül küldtek újrafeldolgozásra;
i) amelyek újrafeldolgozására nem a 7. 
cikkben előírt hajó-újrafeldolgozási 
tervvel összhangban került sor.

Or. en

(Kapcsolódik a 110. módosításhoz.)

Indokolás

A bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseket egy külön bekezdésben kell tárgyalni (lásd a 
110 módosítást).  

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló 2008. november 19-i 2008/99/EK 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alapján büntetéseket szabjanak ki azon 
uniós hajók tulajdonosaira, amelyek:
a) úgy küldtek újrafeldolgozásra, hogy az 
nem felelt meg a 6. cikk szerinti általános 
követelményeknek; 
b) úgy küldtek újrafeldolgozásra, hogy a 
hajó nem rendelkezett a 10. cikk (1) 
bekezdése szerinti veszélyes anyagok 
jegyzékére vonatkozó tanúsítvánnyal;
c) a 9. cikk szerinti szerződés nélkül 
küldtek újrafeldolgozásra;
d) a szakhatóságnak a 21. cikkben előírt, 
írásban való értesítése nélkül küldtek 
újrafeldolgozásra;
e) újrafeldolgozását anélkül végezték, 
hogy az illetékes hatóság a 7. cikk (2) 
bekezdése b) pontja szerint a hajó-
újrafeldolgozási tervet jóváhagyta volna 
vagy oly módon, amely nem felelt meg a 7. 
cikk szerinti hajó-újrafeldolgozási 
tervnek.
_________________________
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.

Or. en

(az alábbi pontok ismételt beillesztése a bizottsági javaslatba:
 a módosított e) pont lett az új a) pont;
 a módosított f) pont lett az új b) pont;

 a g) pont törlésre került, mivel az a) pont lefedi;
a h) pont módosítás nélkül a d) pont lett;

 az i) pont módosítással e) pont lett)

Indokolás

A 2008/99/EK rendelet 3. cikke szerint a szándékosan végzett illegális hulladékszállítás 
bűncselekménynek minősül. A szállítás egyértelműen illegálisnak minősül, ha egy uniós hajót 
egy nem OECD-tag országba küldtek az európai jegyzék közzététele előtt, ha a jegyzék 
közzétételét követően egy olyan létesítménybe küldtek, amely nem szerepel az európai 
jegyzékben, vagy ha az e rendeletnek való megfelelést biztosító dokumentumok megléte nélkül 
vagy a hajó-újrafeldolgozási terv jóváhagyása nélkül küldtek újrafeldolgozásra. Az ilyen 
szállítás bűncselekmény, és a 2008/99/EK irányelv szerinti büntetések vonatkoznak rá.
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Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezen belül különösen ha az 
adott hajót olyan létesítménybe küldték 
újrafeldolgozásra, amely nem szerepel a 
hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai 
jegyzékében, a szankciót legalább annak az 
árnak megfelelő összegben kell kiszabni, 
amelyet a hajótulajdonosnak a hajóért 
fizettek.

(2) A 2008/99/EK irányelv 5. cikke 
alkalmazásának sérelme nélkül ezen belül 
különösen ha az adott hajót olyan 
létesítménybe küldték újrafeldolgozásra, 
amely nem szerepel a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények európai jegyzékében, a 
szankciót legalább annak az árnak 
megfelelő összegben kell kiszabni, amelyet 
a hajótulajdonosnak a hajóért fizettek.

Or. en

Indokolás

Az, hogy a büntetés hatékony, arányos és visszatartó legyen, már szerepel az (1a) bekezdés 
hivatkozásában a 2008/99/EK irányelvre. Ha csak a hajóért fizetett ár veszik el, az nem elég 
hatékony, arányos és visszatartó. A büntetésnek legalább kétszer akkorának kell lennie.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha egy hajót eladtak és az eladást 
követő hat hónapon belül 
újrafeldolgozásra küldtek egy olyan 
létesítménybe, amely nem szerepel a hajó-
újrafeldolgozó létesítmények európai 
jegyzékében, a szankciókat: 

(5) Ha egy uniós hajót eladtak és az eladást 
követő két éven belül újrafeldolgozásra 
küldtek egy olyan létesítménybe, amely 
nem szerepel a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények európai jegyzékében, a 
szankciókat: 

a) az utolsó és az utolsó előtti tulajdonosra 
együttesen kell kiszabni, amennyiben a 
hajó továbbra is valamely EU-tagállam
lobogóját viseli;

a) az utolsó tulajdonosra kell kiszabni, 
amennyiben a hajó továbbra is valamely 
tagállam lobogóját viseli;

b) az utolsó előtti tulajdonosra kell 
kiszabni, amennyiben a hajó már nem 
viseli valamely EU-tagállam lobogóját. 

b) az utolsó olyan tulajdonosra kell 
kiszabni, amely az alatt a két év alatt 
tagállami lobogó alá tartozott, amennyiben 
a hajó már nem viseli valamely tagállam
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lobogóját. 

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat csak azokra a hajótulajdonosokra kíván büntetést kiszabni, akik az 
utolsó hat hónapban helyeztek más lobogó alá hajójukat. Ezt az időszakot két évre kell 
kiterjeszteni, különben a nagy lenne az ösztönzés arra, hogy az eladást hat hónappal 
megelőzően lobogót cseréljenek. Mivel az utolsó hónapokban több eladásra is sor kerülhet, a 
büntetést arra a tulajdonosra kell kiszabni, aki utoljára használt uniós lobogót, nem pedig az 
utolsó előttire.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok mentességeket 
állapíthatnak meg az (5) bekezdésben 
említett szankciók tekintetében abban az 
esetben, ha a hajótulajdonos nem 
újrafeldolgoztatási szándékkal adta el 
hajóját. Ilyenkor a tagállamok 
megkövetelik, hogy a hajótulajdonos 
bizonyítékokkal – köztük az adásvételi 
szerződés egy példányával – igazolja 
állítását.

(6) A tagállamok csak akkor állapíthatnak 
meg mentességeket az (5) bekezdésben 
említett szankciók tekintetében, ha a hajó 
vis maior miatt balesetet szenved, és 
emiatt válik a 2008/99/EK irányelv 
szerinti hulladékká. 

Or. en

Indokolás

Ez a kivétel kiskaput biztosít, ami már most is használatos a hulladékszállítási rendelet 
kikerülésére. A múltban a hajótulajdonos hamis szerződéseket készített, melyekben az állt, 
hogy a hajót továbbra is használni kívánják, miközben valójában bontásra szánták. Az 
egyetlen indokolt kivétel a büntetés alól az, ha a hajó vis maior miatt válik hulladékká. 
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az intézkedés iránti 
kérelem és a mellékelt észrevételek 
valószínűsítik a rendelet megsértésének 
megtörténtét, az illetékes hatóság 
megvizsgálja az észrevételeket és az 
intézkedés iránti kérelmet. Ilyen esetben az 
illetékes hatóság lehetőséget ad az 
újrafeldolgozó társaságnak az intézkedés 
iránti kérelemmel és a mellékelt 
észrevételekkel kapcsolatos álláspontjának
kifejtésére.

(3) Amennyiben az intézkedés iránti 
kérelem és a mellékelt észrevételek 
valószínűsítik a rendelet megsértésének 
megtörténtét, az illetékes hatóság 
megvizsgálja az észrevételeket és az 
intézkedés iránti kérelmet. Ilyen esetben az 
illetékes hatóság lehetőséget ad a 
hajótulajdonosnak és az újrafeldolgozó 
társaságnak az intézkedés iránti 
kérelemmel és a mellékelt észrevételekkel 
kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére. 

Or. en

Indokolás

Mivel nem csak a hajót újrafeldolgozó társaság sértheti meg e rendeletet, hanem a hajó 
tulajdonosa is, az utóbbinak is lehetőséget kell biztosítani álláspontja kifejtésére.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet megsértésének közvetlen 
veszélye esetén a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy nem alkalmazzák az (1) és a (4) 
bekezdés rendelkezéseit.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem indokolt az (1) és (4) bekezdés végrehajtása alóli mentesítés a rendelet megsértésének 
közvetlen veszélye esetén.
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Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan 
időre felhatalmazást kap az 5., a 9., a 10. és 
a 15. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az 5., 
9., 10. és 15. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 5 éves 
időtartamra …-tól* kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.
____________________
* HL: Kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazást nem lehet határozatlan időre adni a Bizottságnak, hanem csak 
meghatározott időtartamra, amely hallgatólagosan meghosszabbodik. Ez vált a szabványos 
formulává a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta elfogadott környezetvédelmi 
jogszabályoknál.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átmeneti rendelkezések törölve
(1) A veszélyes anyagok jegyzékét 
legfeljebb öt évvel e rendelet 
hatálybalépését követően valamennyi 
hajóra vonatkozóan össze kell állítani.
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(1) Az európai jegyzék közzététele előtt a 
tagállamok engedélyezhetik a hajó-
újrafeldolgozást az Unió területén kívüli 
létesítményekben, feltéve, hogy az adott 
hajó-újrafeldolgozó létesítményt a 12. 
cikkben meghatározott követelményeknek 
való megfelelés tekintetében ellenőrzik a 
hajótulajdonosoktól, a hajó-
újrafeldolgozó létesítményektől vagy más 
forrásból származó információk alapján. 

Or. en

Indokolás

Nincs szükség átmeneti rendelkezésre. Az időkerettel az 5. cikk foglalkozik. A tagállamok nem 
engedélyezhetik hajók újrafeldolgozását Unión kívüli létesítményekben, mivel ez különböző 
engedélyek kiadásához vezetne.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)
2009/16/EK irányelv
IV melléklet – 45 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A kikötő szerint illetékes állam általi 
ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv 
módosítása
A kikötő szerint illetékes állam általi 
ellenőrzésről szóló 2009. április 23-i 
2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 IV. melléklete az alábbi ponttal 
egészül ki:
'45. a(z) [a rendelet teljes címe]* szóló 
XX/XX/EU rendelet szerinti veszélyes 
anyagok jegyzékével kapcsolatos 
tanúsítvány. 
_____________________
1 HL L 131., 2009.5.28., 57. o.
* HL L […], […],. [..] o.
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Or. en

Indokolás

A legelegánsabb módja annak biztosításának, hogy az uniós kikötőkbe vagy 
horgonyzóhelyekre belépő valamennyi hajó rendelkezzen a módosított 5. cikk szerinti 
jegyzékkel az, hogy a veszélyes anyagok jegyzékével kapcsolatos tanúsítványt is felvesszük a 
tanúsítványok és dokumentumok azon listájára, amelyeket a kikötő szerint illetékes állam 
általi ellenőrzésről szóló irányelv szerint minden vizsgálónak minimálisan ellenőriznie kell.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés1013/2006/EK rendelet
1 cikk – 3 bekezdés – i pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„i. a(z) [a rendelet teljes címe] szóló 
XX/XX/EU rendelet alkalmazási körébe 
tartozó hajók. 

„i. a(z) [a rendelet teljes címe] szóló 
XX/XX/EU rendelet alkalmazási körébe 
tartozó, és rendelkezéseinek megfelelő
uniós hajók. 

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy egy uniós hajó mentesüljön a hulladékszállítási rendelet alól, nem elég, hogy az 
új rendelet hatálya alá tartozik. Az uniós hajóknak ténylegesen is meg kell felelniük az új 
rendelet rendelkezéseinek, ahhoz, hogy mentesüljön a hulladékszállításra vonatkozó 
szabályok alól.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legfeljebb két évvel a 
Hongkongi Egyezmény hatálybalépésének 
időpontja után felülvizsgálja ezt a 
rendeletet. E felülvizsgálat keretében 
megfontolja a Hongkongi Egyezmény 
részes felei által engedélyezett 
létesítmények felvételét a hajó-
újrafeldolgozó létesítmények európai 

A Bizottság legfeljebb két évvel a 
Hongkongi Egyezmény hatálybalépésének 
időpontja után felülvizsgálja ezt a 
rendeletet. E felülvizsgálat keretében 
megfontolja, hogy megfelel-e e rendelet 
követelményeinek a Hongkongi 
Egyezmény részes felei által engedélyezett 
létesítmények felvétele a hajó-
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jegyzékébe annak érdekében, hogy el 
lehessen kerülni a párhuzamos 
munkavégzést és a felesleges 
adminisztratív terheket.

újrafeldolgozó létesítmények európai 
jegyzékébe. 

Or. en

Indokolás

Mivel a Hongkongi Egyezmény gyengébb szabályokat tartalmaz a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények vonatkozásában, és nem foglalkozik a hulladékkezeléssel a hajó-újrafeldolgozó 
létesítményen kívül, az annak részes felei által engedélyezett valamennyi létesítményt értékelni 
kell e rendelet lapján is, ha be akarnak kerülni az európai jegyzékbe.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 365.
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba. Ezt a 
rendeletet …-tól/-től* kell alkalmazni.
____________
* HL: Kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

Or. en

Indokolás

Ugyanez a rendelkezés szerepel a hulladékszállítási rendeletben. Nincs értelme eltérni attól. A 
gyors hatályba lépés jogbiztonságot eredményez. Egy éves átmeneti időszakot kell biztosítani 
a tagállamok, a hajótulajdonosok és a hajó-újrafeldolgozó létesítmények számára, mielőtt az 
új rendelkezések hatályba lépnének.
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Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ózonréteget lebontó anyagok: 
HCFC-k 

Or. en

Indokolás

A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) a CFC-k 
helyettesítésére használt ózonkárosító vegyületek közé tartoznak. Bár kevésbé károsítja az 
ózonréteget, mint a CFC-k, nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. A fejlett 
országok már korlátozás HCFC-felhasználásukat, hogy eleget tegyenek a Montreáli 
Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeiknek, amelyek szerint 2015-re 90%-kal kell csökkenteni 
felhasználásukat1. A HCFC-ket ezért megfelelő kezelésük érdekében fel kell venni a jegyzékbe.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Polivinil-klorid (PVC) 

Or. en

Indokolás

A hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló 2007. május 22-i zöld könyvet kísérő bizottsági 
munkadokumentum szerint az olajiszap, az olaj, a festékek kinyerésekor a PVC teszi ki a hajó 
élettartama végén fennmaradó veszélyes anyagok több mint 50%-át. Sok probléma van a 
PVC-hulladék kezelésével, különösen égetése esetén (például dioxin keletkezik, és ugyanannyi 
vagy akár több másodlagos veszélyes hulladék is keletkezik, amelyek könnyen beépülnek az 
élőlényekbe). A PVC-t is fel kell venni a jegyzékbe.

                                               

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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INDOKOLÁS

„morálisan elfogadhatatlannak tartja, hogy tovább folytatódjon az emberileg megalázó és 
környezetvédelmi szempontból pusztító feltételek további fennmaradása a hajók 

szétbontásakor…”

Az Európai Parlament 2008. május 21-i állásfoglalása a hajóbontás gyakorlatának javításáról 
szóló zöld könyvről1

1. Háttér

A hulladékszállítási uniós irányelv értelmében az EU tagállamaiból nem OECD-országokba 
1998 óta tilos veszélyes hulladékot szállítani. A tilalom uniós szinten hajtja végre a veszélyes 
hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló 
Bázeli Egyezmény ún. „tilalmi módosítását”.

Az Unióból bármelyik bontásra induló hajó – a hajókon lévő sokféle veszélyes anyag miatt –
veszélyes hulladéknak számít, ezért jogszerűen jelenleg csak az OECD-országokban kerülhet 
bontásra. Az erre vonatkozó szabályozást azonban csaknem szisztematikusan megkerülik. A 
Bizottság által végzett hatásvizsgálat szerint „2009-ben az EU-tagállamok lobogója alatt 
közlekedő hajók több mint 90%-át az OECD-államok területén kívül, többnyire Dél-Ázsiában 
bontották” (Indiában, Pakisztánban és Bangladesben) a „jelentős környezeti és egészségügyi 
hatásokkal járó „partra futtatás” (beaching) módszerét” alkalmazva. 

Mit jelent a partra futtatás? Dagálykor a hajókat a lehető legközelebb viszik a parthoz, ahol a 
dagálykor elárasztott partközeli területek iszapzátonyain megfeneklenek. Ezt követően a hajót 
hőlégfúvó pisztollyal és a gravitáció segítségével függőlegesen nagyobb darabokra vágják, 
majd a levágott darabok az iszapzátonyokra zuhannak. Az ott dolgozó munkások tartós (akut 
és krónikus) kockázatnak vannak kitéve, lehetetlen a veszélyes anyagokat megfelelő tárolni, 
továbbá az eltávolított veszélyes anyagok kezelése nem megfelelő.

Ez a kapitalizmus legvadabb formája. A hajótulajdonosok többsége úgy próbálja a 
legmagasabb profitot elérni, hogy hajóját olyan telephelynek adja el, amely a dolgozók és a 
környezet védelmét szolgáló előírásokkal nem, illetve kevés ilyen előírással rendelkezik, így a 
hajóért a legmagasabb árat tudja kínálni. A piac nem megfelelő működésével állunk szembe, 
ami a „költségek túlzott mértékű kiszervezésének”2 tudható be, és ez a dolgozók egészségének 
és a környezet rovására történik.

A 2006 és 2015 között leselejtezett/leselejtezendő hajók esetében „a becslések szerint 5,5 
millió tonna, a környezetre potenciális veszélyt jelentő anyag (különösen olajiszap, olajok, 

                                               
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 (első bekezdés)
2 A hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló bizottsági zöld könyv, COM(2007) 269 
végleges, 7.oldal
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festékek, PVC és azbeszt) fog a hajóbontókba kerülni1.”

A Bizottság szerint az alábbi három ok miatt kerül sor a szabályok szinte teljes megsértésére:
- az OECD területén belüli újrafeldolgozási kapacitás hiánya, különösen a 

legnagyobb kereskedelmi hajók tekintetében,
- az újrafeldolgozás szempontjából legfontosabb államok (Banglades, India és 

Pakisztán) újrafeldolgozó létesítményei és a magasabb műszaki színvonalon 
működő versenytársak (az Unió, Törökország és Kína) közötti kiélezett és 
tisztességtelen verseny,

- a jelenlegi szabályozás nem veszi figyelembe a hajók sajátosságait: nehéz 
megállapítani, hogy egy hajó mikor válik selejtessé; lobogócserével a hajók 
mentesülhetnek jogi kötelezettségeik alól.

2007 és 2009 között a hatszorosára növekedett a hajóbontás a világon (bruttó 4,2 millió 
tonnáról 24,9 millió tonnára nőtt); a növekedést az egyhéjazatú tartályhajók forgalomból való 
kivonása, a gazdasági válság és a túlzott kapacitás is felgyorsította (az elmúlt 10 év során a 
világ hajóállománya szinte megduplázódott: míg 2001-ben bruttó 574 millió tonna volt, addig 
2011-ben már bruttó 1043 millió tonnára rúgott2. A jelek szerint további növekedés várható 
nemcsak a piaci helyzetnek (túlzott kapacitás és az áruszállítás iránti alacsony kereslet), 
hanem a ballasztvízről szóló IMO-egyezmény küszöbön álló hatálybalépésének köszönhetően 
is. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a hajótulajdonosok inkább hajójuk leselejtezése mellett 
döntenek, mintsem az egyezményben rögzítetteknek megfelelően a hajót utólagosan drága 
felszerelésekkel lássák el. 

2. A Hongkongi Egyezmény

A helyzet javítása érdekében az IMO egy külön egyezményt dolgozott ki. A hajók 
biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló Hongkongi Egyezményt 2009-ben 
fogadták el, ám ahhoz, hogy hatályba léphessen és hatását kifejthesse, a jelentősebb lobogó 
szerinti és újrafeldolgozó államoknak kell ratifikálniuk. Az egyezmény 2020 előtt várhatóan 
nem fog hatályba lépni.

Nemzetközi szintű vita tárgyát képezi, hogy a Hongkongi Egyezmény ekvivalens-e a Bázeli 
Egyezménnyel. A Bizottság úgy véli, hogy a két egyezmény megegyezik3 –, ezt a véleményt 
azonban nem osztja a Bázeli Egyezményt aláíró többi fél4. A két egyezmény összehasonlítása 
igen összetett feladat, mivel az egyik már hatályos, a másik hatálybalépésére pedig még 
éveket kell várni. Az azonban egyértelmű, hogy az alábbiak vonatkozásában eltérnek:

                                               
1 A hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló bizottsági zöld könyv, COM(2007) 269 
végleges, 2.oldal
2 Nikos Mikelis (IMO) személyes közlése, az HIS fairplay adatai alapján
3 A Bizottság közleménye: COM(2010) 88 végleges
4 BC-10/17 A hajók környezetvédelmi szempontból megfelelő bontása, Beszámoló a 
veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról 
szóló Bázeli Egyezményt aláíró felek 2011. október 17–21. között tizedik alkalommal 
megrendezett konferenciájáról, 53. oldal, 
http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
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- hatály: a Hongkongi Egyezmény kitér a hajók felhasználási fázisára, de –
ellentétben a Bázeli Egyezménnyel – nem foglalkozik a hajóbontók által 
termelt hulladék kezelésével, 

- normák: a Hongkongi Egyezmény nem tiltja a partra futtatást, a Bázeli 
Egyezmény azonban nem tekinti elfogadható bontási módszernek a partra 
futtatást,

- végrehajtás: a Hongkongi Egyezmény a hajók ellenőrzésének lehetőségéről 
ugyan rendelkezik, de az újrafeldolgozó létesítményekéről nem, és csak kisebb 
szankciókat helyez kilátásba; a Bázeli Egyezmény szerint azonban az 
újrafeldolgozó létesítmények engedélyhez lennének kötve és a veszélyes 
hulladékok illegális szállítása bűncselekménynek minősülne.

3. A Bizottság javaslata

A Bizottság szerint a javasolt hajó-újrafeldolgozási rendelet célja az uniós tagállami lobogók 
alatt közlekedő hajók újrafeldolgozásával kapcsolatos jelentős kedvezőtlen hatások 
mérséklése (különösen Dél-Ázsiában) a gazdaság szükségtelen megterhelése nélkül. 

A bizottsági javaslat hatálya az uniós lobogó alatti hajókra korlátozódik. Javasolja a 
világszerte elhelyezkedő újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének létrehozását, 
amelybe azok a létesítmények kerülnek be, amelyek eleget tesznek bizonyos szabályoknak 
(amelyek túlmutatnak a Hongkongi Egyezményen, például előírják, hogy a veszélyes 
anyagokat szigetelt padlózaton kell kezelni, vagy hogy a downstream hulladékkezelő 
létesítményeknek az uniós szabályok alapján kell működniük az emberi egészség és a 
környezet védelme érdekében), de kötelező ellenőrzések nélkül. Az uniós lobogó alatti hajók 
immár nem tartoznak a hulladékszállítási rendelet hatálya alá, hanem engedélyezik számukra, 
hogy a jegyzékben szereplő létesítményekben szétbontsák őket. A tagállamok szankciókat 
állapíthatnak meg, az NGO-k pedig kérhetik a jogérvényesítést, akár bíróság előtt is.

4. A főbb érintettek reakciói

Az Európai Hajótulajdonosok Egyesülete (ECSA) üdvözli a Bizottság javaslatát, azonban úgy 
véli, hogy „az nem vezethet az IMO-szabályokon túlmutató elemek beillesztéséhez, hiszen az 
zavart okozna és hátrányosan hatna a hajó-újrafeldolgozási gyakorlatok és körülmények 
javítása érdekében tett erőfeszítésekre.”1

A Shipbraking Platform nevű NGO kritizálja a Bizottság javaslatát, mivel az „ténylegesen 
legalizálhatja a veszélyes anyagokat tartalmazó hajók exportját élettartamuk végén az EU-ból 
a fejlődő országokba”, és arra szólít fel, hogy minden uniós lobogó alatti vagy uniós tulajdonú 
hajót OECD-tag országokban bontsanak el2.

5. Az Európai Parlament 2008-as és 2009-es állásfoglalásai

                                               
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/
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Az Európai Parlament két állásfoglalást fogadott el a hajók bontásáról, egyet a 2008-as 
bizottsági zöld könyvre válaszul1, egyet pedig a bizottsági stratégiára válaszul2.

A Parlament mindkét állásfoglalásában egyértelműen amellett foglal állást, hogy teljesen 
tiltsák meg a veszélyes hulladékok exportját a hulladékhajók esetében is, kifejezetten tiltsák 
meg a partra futtatást, valamennyi uniós kikötőbe belépő hajó rendelkezzen jegyzékkel a 
veszélyes anyagokról, és hozzanak létre egy alapot az iparág kötelező befizetéseiből a 
környezetbarát újrafeldolgozás biztosítása érdekében. 

6. Az előadó főbb javaslatai

Az előadó először a rendelet hatályát kívánt kiterjeszteni valamennyi uniós tulajdonú hajóra, 
azonban a Jogi Szolgálat véleménye fényében – miszerint a hajótulajdonos nemzetisége nem 
lehet kritérium a rendelet hatálya vonatkozásában – más megoldást kellett keressen a 
Bizottság javaslatának erősítésére. 

Az előadó az alábbi fontos módosításokat javasolja a bizottsági javaslat megerősítése 
érdekében:

a) pénzügyi mechanizmus a környezetbarát hajó-újrafeldolgozás finanszírozására,
b) veszélyes anyagok jegyzéke valamennyi uniós kikötőbe belépő hajó számára,
c) hajó-újrafeldolgozási terv valamennyi újrafeldogozandó vagy 20 évnél idősebb 

uniós hajó számára, melyet az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia,
d) pontosabb előírások az újrafeldolgozó létesítmények számára, nem utolsó 

sorban a partra futtatás kizárása és a létesítmények auditálása, valamint 
rendszeres ellenőrzése, 

e) büntetőjogi szankciók egyes jogsértések esetén.

a) A probléma alapja az, hogy a hajótulajdonosokat jelenleg káros ösztönző vezérli, hogy a 
legalacsonyabb színvonalú előírásokat alkalmazó helyekre menjenek, mivel azok fizetik a 
legmagasabb árat. Egy pénzügyi mechanizmust kell kialakítani a környezetbarát hajó-
újrafeldolgozás finanszírozására. Az uniós kikötőket használó valamennyi hajónak díjat kell 
fizetnie befogadóképessége alapján. A díjakból egy alapot hoznak létre, amely 
versenyképessé tételük érdekében támogatást fizet azoknak a hajó-újrafeldolgozó 
létesítményeknek, amelyek megfelelnek a rendelet előírásainak. Csak azok után a hajók 
újrafeldolgozása után jár támogatás, amelyek legalább két éve uniós lobogó alatt hajóznak. Ez 
növelné az uniós hajók értékét, mivel a jegyzékben szereplő létesítmények magasabb árat 
kínálnának a hajó utolsó tulajdonosának, és ezáltal nem ösztönözné a tulajdonosokat a 
lobogóváltásra, és ugyanakkor biztosítaná, hogy ne érje meg az utolsó pillanatban lobogót 
váltani. 

b) A megfelelő jegyzék megléte előfeltétele a hajó megfelelő újrafeldolgozásának Az iparág 
2009-ben hivatalosan kötelezettséget vállalt az új és meglévő hajók jegyzékeinek 
                                               
1 Lásd az 1. lábjegyzetet.
2 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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létrehozására1. Sajnos csak kevés tulajdonos tartotta magát e vállaláshoz. Valamennyi uniós 
kikötőbe belépő hajó tulajdonosának létre kell hoznia egy jegyzéket. Ez jelentősen 
felgyorsítaná a Hongkongi Egyezmény egyik fő rendelkezését.

c) A hajó megfelelő újrafeldolgozásának másik előfeltétele a pontos leltár alapján készült 
hajó-újrafeldolgozási terv. A újrafeldolgozásra kerülő hajók átlagos életkora '90-es évekbeli 
26 és a 2000-es évek gazdasági fellendülése idején tapasztalt 32 között ingadozott, azonban a 
túlzott kapacitások és a gazdasági válság miatt valószínűleg ismét csökkenni fog. A hajó-
újrafeldolgozási terv kötelező lesz minden 20 évnél idősebb hajó számára, hogy tulajdonosaik 
időben gondoljanak felelősségükre. Ezt a tervet az illetékes hatóságoknak kell jóváhagyniuk.

d) Számos további intézkedést kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy az 
újrafeldolgozás és a hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból kielégítő módon 
történjen (állandó és kiépített létesítmények elegendő daruval annak érdekében, hogy a partra 
futtatás nem módszere nem szerepelhet az európai jegyzékben; valamennyi fontos 
alvállalkozó azonosítása; a hajókból eltávolított veszélyes anyagok nyomon követhetőségét 
biztosító rendszer; megfelelő biztosítási fedezet; a szennyezés ellenőrzése).

e) A környezet büntetőjog általi védelméről szóló irányelv büntetőjogi szankciókat állapít 
meg az illegális hulladékszállítás esetében. Ezeket a büntetéseket kell alkalmazni e rendelet 
megsértése esetén is, amely környezetkárosító újrahasznosításhoz vezethet.

                                               
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf


