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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
scheepsrecycling
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0118),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0082/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 20121

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD

                                               
1 PB C 299 van 4.10.2012, blz. 158.
2 ...
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inzake scheepsrecycling inzake het milieuverantwoord recyclen en 
behandelen van schepen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/16/EG en Verordening 
(EG) nr. 1013/2006

Or. en

Motivering

“Scheepsrecycling” wordt in deze verordening gedefinieerd als het ontmantelen van een 
schip in een scheepsrecyclinginrichting, evenwel zonder iets te zeggen over de verwerking van 
het resulterende afval. Maar de verordening heeft in de door de Commissie voorgestelde 
vorm tevens betrekking op de verwerking van het afval na de ontmanteling. Dat dient ook in 
de titel naar voren te komen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De meest voorkomende 
scheepsontmantelingsmethode, de 
zogeheten “strandingmethode”, is geen 
veilige en verantwoorde manier van 
recyclen en mag dan ook niet langer meer 
worden getolereerd.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 21 mei 2008 over het Groenboek betreffende een betere ontmanteling van 
schepen, achtte het Europees Parlement het “ethisch onaanvaardbaar om de mensonwaardige 
en milieuverwoestende omstandigheden bij het ontmantelen van schepen langer te laten 
voortduren” (paragraaf 1) en dat de strandingmethode in geen geval een gepaste 
ontmantelingsmethode is (paragraaf 12). In zijn resolutie van 26 maart 2009 pleitte het 
Europees Parlement voor “een uitdrukkelijk verbod op het “beachen” van afgedankte 
schepen” (paragraaf 6). Dat dient ook het uitgangspunt te zijn voor deze verordening.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De mechanismen om de huidige 
wetgeving op internationaal en Europees
niveau te controleren en te handhaven zijn 
niet aangepast aan de specifieke 
kenmerken van schepen en de 
internationale scheepvaart en zijn 
ondoeltreffend gebleken om onveilige en 
ondeugdelijke scheepsrecyclingpraktijken 
te voorkomen.

(2) De mechanismen om de huidige 
wetgeving op internationaal en uniaal
niveau te controleren en te handhaven zijn 
niet aangepast aan de specifieke 
kenmerken van schepen en de 
internationale scheepvaart en zijn 
ondoeltreffend gebleken om de uitvoer van 
schepen - d.w.z. gevaarlijk afval - naar 
niet-OESO-landen te voorkomen en 
daarmee tevens onveilige en ondeugdelijke 
scheepsrecyclingpraktijken te voorkomen.

Or. en

Motivering

Redactionele precisering.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De huidige scheepsrecyclingcapaciteit 
in OESO-landen welke legaal toegankelijk 
is voor schepen die de vlag van een 
lidstaat voeren, volstaat niet. De veilige en 
deugdelijke capaciteit welke reeds 
aanwezig is in niet-OESO-landen volstaat 
voor de verwerking van alle schepen 
onder EU-vlag en zal tegen 2015 naar 
verwachting nog toenemen als gevolg van 
maatregelen die de recyclinglanden 
hebben genomen om aan de vereisten van 
het Verdrag van Hongkong te voldoen.

(3) De huidige scheepsrecyclingcapaciteit 
in OESO-landen welke legaal toegankelijk 
is voor schepen die gevaarlijk afval voor 
de export vormen, wordt onvoldoende 
benut. Er bestaat verdeeldheid over de 
toegankelijkheid en de capaciteit van 
scheepsrecyclinginrichtingen in de VS. 
Maar afgezien van de situatie in de VS op 
dit vlak bestaat er in een aantal lidstaten 
en OESO-landen een grote potentiële 
capaciteit die bij volledige uitbuiting groot 
genoeg is voor de behandeling van 
schepen onder de vlag van een lidstaat 
(EU-schepen). Met de bestaande en 
potentiële veilige en deugdelijke 
recyclingcapaciteit in landen die geen lid 
zijn van de OESO zou er voldoende 
capaciteit moeten bestaan voor de 
behandeling van alle EU-schepen.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk een verwijzing op te nemen naar de grote potentiële capaciteit in Europa en 
OESO-landen. Volgens een onderzoek van de Europese Commissie van 2007 zou er in de 
lidstaten een capaciteit van 1 miljoen ldt per jaar kunnen worden vrijgemaakt en tot 600.000 
ldt per jaar in Turkije, terwijl de toenmalige capaciteit in de EU 200.000 ldt en in Turkije 
50.000 ldt bedroeg. De verwachte vraag ligt tussen de 1,6 en 2 miljoen ldt per jaar. In een 
aantal niet-OESO-landen kan een veilige en deugdelijke recyclingcapaciteit worden 
gecreëerd van meer dan 1 miljoen ldt.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Momenteel is er bij de 
scheepsrecycling sprake van extreme 
externalisering van kosten. 
Scheepsrecyclinginrichtingen met zeer 
lage of volstrekt afwezige normen ter 
bescherming van de werknemers, de 
menselijke gezondheid en het milieu 
bieden de hoogste prijzen voor afgedankte 
schepen. Daardoor wordt het overgrote 
deel van de schepen die wereldwijd ter 
recycling worden aangeboden, onder 
onaanvaardbare mensonterende en 
milieuverwoestende omstandigheden uit 
elkaar gehaald op de stranden van een 
aantal landen. Het is als tegenwicht 
hiervoor zaak een financieel mechanisme 
in het leven te roepen dat van toepassing 
is op alle schepen die EU-havens aandoen 
- onafhankelijk van de vlag waaronder zij 
varen - en zo er mede voor te zorgen dat 
het milieuverantwoorde recyclen en 
behandelen van schepen die gevaarlijk 
afval zijn, kan concurreren met de 
schadelijke vormen van recycling.

Or. en

Motivering

Schrijnend marktfalen is de belangrijkste reden van het feit dat het overgrote deel van de 
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schepen onder onvoorstelbare omstandigheden wordt gesloopt: de gezondheids- en 
milieukosten worden volledig geëxternaliseerd, waardoor een averechtse prikkel ontstaat die 
scheepseigenaren in de armen van sloopondernemers met de laagste normen drijft. Als dit 
niet radicaal wordt aangepakt, gaat alles op de oude voet voort, vooral indien naleving van 
de regels eenvoudig omzeild kan worden door een schip onder een andere vlag te brengen, 
zoals bij het voorstel van de Commissie.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Uitgaande van het beginsel “de 
vervuiler betaalt” dienen de kosten van 
het milieuverantwoord recyclen en 
behandelen van schepen gedragen te 
worden door de scheepseigenaren. Ter 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu dient er een 
bijdragesysteem te worden opgezet om zo 
middelen op te halen waarmee het 
milieuverantwoord recyclen en 
behandelen van EU-schepen 
concurrerend kan worden gemaakt. Alle 
schepen die EU-havens of ankerplaatsen 
aandoen, dienen bij te dragen aan de 
kosten van het milieuverantwoord 
recyclen en behandelen van EU-schepen 
om zo de economische prikkel om deze op 
een schadelijke wijze te recycleren weg te 
nemen. Ook zou hiermee het uitvlaggen 
van schepen kunnen worden ontmoedigd 
en de nodige milieuverantwoorde 
capaciteit voor het recyclen en 
behandelen van schepen tot stand kunnen 
worden gebracht ten voordele van alle 
schepen. De bijdragen dienen eerlijk, niet-
discriminerend en transparant te zijn.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op verzoek van de partijen bij het 
Verdrag van Bazel is op 15 mei 2009 
onder auspiciën van de Internationale 
Maritieme Organisatie het Internationaal 
Verdrag van Hongkong voor het veilig en 
milieuverantwoord recyclen van schepen 
(“het Verdrag van Hongkong”)
aangenomen. Het Verdrag van Hongkong 
treedt pas in werking 24 maanden na de 
datum van de ratificatie ervan door 
minstens 15 staten waarvan de 
gecombineerde handelsvloot minstens 40 
procent van de brutotonnage van de 
mondiale koopvaardijvloot 
vertegenwoordigt en waarvan het 
gecombineerde maximale jaarlijkse 
scheepsrecyclingvolume in de voorbije 10 
jaar minstens drie procent van de 
brutotonnage van de gecombineerde 
koopvaardijvloot van die staten 
vertegenwoordigt. De lidstaten moeten het 
verdrag zo snel mogelijk ratificeren om de 
inwerkingtreding ervan te bespoedigen.
Het verdrag heeft betrekking op het 
ontwerp, de bouw, de werking en de 
voorbereiding van schepen om de veilige 
en milieuverantwoorde recycling ervan te 
vergemakkelijken zonder de 
scheepsveiligheid en de efficiënte werking 
in het gedrang te brengen; tevens heeft het 
betrekking op de veilige en 
milieuverantwoorde werking van 
scheepsrecyclinginrichtingen, en op de 
vaststelling van een passend 
handhavingsmechanisme voor 
scheepsrecycling.

(4) Op 15 mei 2009 is onder auspiciën van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
het Internationaal Verdrag van Hongkong 
voor het veilig en milieuverantwoord 
recyclen van schepen (“het Verdrag van 
Hongkong”) aangenomen. Het Verdrag van 
Hongkong treedt pas in werking 24 
maanden na de datum van de ratificatie 
ervan door minstens 15 staten waarvan de 
gecombineerde handelsvloot minstens 40 
procent van de brutotonnage van de 
mondiale koopvaardijvloot 
vertegenwoordigt en waarvan het 
gecombineerde maximale jaarlijkse 
scheepsrecyclingvolume in de voorbije 10 
jaar minstens drie procent van de 
brutotonnage van de gecombineerde 
koopvaardijvloot van die staten 
vertegenwoordigt. Het verdrag heeft 
betrekking op het gebruik van gevaarlijke 
materialen in schepen om de veilige en 
milieuverantwoorde recycling ervan te 
vergemakkelijken zonder de 
scheepsveiligheid en de efficiënte werking 
in het gedrang te brengen; tevens heeft het 
- middels richtsnoeren - betrekking op de 
werking van scheepsrecyclinginrichtingen, 
en omvat het een handhavingsmechanisme 
voor scheepsrecycling. Het Verdrag van 
Hongkong heeft geen betrekking op 
overheidsschepen en schepen tot 500 GT, 
en ook niet op schepen die gedurende de 
hele levensduur uitsluitend in wateren 
opereren die onder de soevereiniteit of 
jurisdictie vallen van de staat waarvan het 
schip gerechtigd is de vlag te voeren. Het 
Verdrag van Hongkong heeft tevens geen 
betrekking op de eigenlijke recycling van 
het in de scheepsrecyclinginrichting 
teruggewonnen staal en ook niet op de 
bedrijfsvoering van inrichtingen die zich 
verderop in de keten na de initiële 
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scheepsrecyclinginrichting bevinden. Het 
Verdrag van Hongkong heeft niet tot doel 
de uitvoer van schepen die gevaarlijk 
afval zijn naar niet-OESO-landen te 
voorkomen - een praktijk die momenteel 
verboden is krachtens Verordening (EG) 
nr. 1013/2006. Naar verwachting duurt 
het nog tien jaar voordat het Verdrag van 
Hongkong in werking treedt.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Hongkong moet in de verordening afdoende worden behandeld. Het gaat 
niet zozeer over het ontwerp, de bouw, de werking en de voorbereiding van schepen, als wel 
over bepaalde vereisten ten aanzien van het gebruik van gevaarlijke materialen. Uitspraken 
over de ratificatie mogen uitsluitend in het afzonderlijke verslag over dat onderwerp worden 
gedaan. Het Verdrag voorziet niet in een milieuverantwoorde behandeling overeenkomstig de 
EU-normen en het blijft nog te bezien of het handhavingsmechanisme zal voldoen. Ook dient 
gewag te worden gemaakt van de beperkingen van het Verdrag.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Verdrag van Hongkong is 
uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid 
dat de partijen met betrekking tot het veilig 
en milieuverantwoord recyclen van 
schepen strengere, met het internationaal 
recht strokende maatregelen nemen 
teneinde eventuele negatieve effecten op de 
volksgezondheid en het milieu te 
voorkomen, te verminderen of tot een 
minimum te beperken. De vaststelling van 
een Europese lijst van 
scheepsrecyclinginrichtingen die voldoen 
aan de vereisten van deze verordening 
draagt bij tot die doelstelling alsook tot een 
betere handhaving door het voor 
vlaggenstaten gemakkelijker te maken voor 
recycling bestemde schepen te controleren. 
De vereisten voor 
scheepsrecyclinginrichtingen moeten zijn 

(5) In het Verdrag van Hongkong is 
uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid 
dat de partijen met betrekking tot het veilig 
en milieuverantwoord recyclen van 
schepen strengere, met het internationaal 
recht strokende maatregelen nemen 
teneinde eventuele negatieve effecten op de 
volksgezondheid en het milieu te 
voorkomen, te verminderen of tot een 
minimum te beperken. De vaststelling van 
een Europese lijst van 
scheepsrecyclinginrichtingen die voldoen 
aan de vereisten van deze verordening 
dient bij te dragen tot die doelstelling 
alsook tot een betere handhaving door het 
voor vlaggenstaten gemakkelijker te maken 
voor recycling bestemde schepen te 
controleren. De vereisten voor 
scheepsrecyclinginrichtingen moeten zijn 
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gebaseerd op de vereisten van het Verdrag 
van Hongkong.

gebaseerd op de vereisten van het Verdrag 
van Hongkong, maar ze moeten verder 
gaan dan dat teneinde de bescherming 
van de menselijke gezondheid en het 
milieu min of meer op de leest van de EU 
te schoeien.

Or. en

Motivering

Dat de vereisten voor scheepsrecyclinginrichtingen verder dienen te gaan dan het Verdrag 
van Hongkong moet uitdrukkelijk als zodanig worden vastgelegd, aangezien de door het 
Verdrag van Hongkong vast te stellen normen ver onder die van de EU liggen (zo zouden 
schepen nog altijd op het strand mogen worden gesloopt).

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Schepen die niet onder het Verdrag van 
Hongkong en deze verordening vallen, 
moeten blijven worden gerecycled 
overeenkomstig de vereisten van 
respectievelijk Verordening (EG) nr. 
1013/2006 en Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen18.

(7) Schepen die niet onder het Verdrag van 
Hongkong vallen, EU-schepen die buiten 
de werkingssfeer van deze verordening
vallen, EU-schepen die niet aan deze 
verordening voldoen en schepen onder de 
vlag van een derde land (niet-EU-
schepen) die afval worden op grondgebied 
onder de jurisdictie van een lidstaat,
moeten blijven worden gerecycled 
overeenkomstig de vereisten van 
respectievelijk Verordening (EG) nr. 
1013/2006 en Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen18.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de verplichting tot recycling van schepen in OESO-landen 
uitsluitend van toepassing moet blijven op alle EU-schepen die buiten de werkingssfeer van 
deze verordening vallen, die niet aan deze nieuwe verordening voldoen, alsook op alle niet-
EU-schepen die afval worden op grondgebied onder de jurisdictie van een lidstaat.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om overlapping van 
regelgevingsinstrumenten met hetzelfde 
doel te voorkomen, moeten de respectieve 
toepassingsgebieden van deze 
verordening, Verordening (EG) nr. 
1013/2006 en Richtlijn 2008/98/EG 
worden verduidelijkt.

(8) De respectieve toepassingsgebieden
van deze verordening, Verordening (EG) 
nr. 1013/2006 en Richtlijn 2008/98/EG 
moeten worden verduidelijkt om te 
voorkomen dat in identieke situaties 
verschillende regels worden toegepast.

Or. en

Motivering

Overlapping van regelgevingsinstrumenten is hier niet het pijnpunt, maar wel de goede 
onderlinge samenhang daartussen.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties die gelden voor inbreuken 
op deze verordening en ervoor zorgen dat 
deze sancties worden toegepast om te 
voorkomen dat de scheepsrecyclingregels 
worden omzeild. De sancties, die van 
civiel- of bestuursrechtelijke aard kunnen 
zijn, moeten doeltreffend en evenredig zijn 
en een afschrikkende werking hebben.

(11) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties die gelden voor inbreuken 
op deze verordening en ervoor zorgen dat 
deze sancties worden toegepast om te 
voorkomen dat de scheepsrecyclingregels 
worden omzeild. De sancties, die van 
strafrechtelijke, civiel- of 
bestuursrechtelijke aard kunnen zijn, 
moeten doeltreffend en evenredig zijn en 
een afschrikkende werking hebben.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van 
het strafrecht is het illegaal overbrengen van afvalstoffen, wanneer dit opzettelijk of ten 
minste als gevolg van grove nalatigheid gebeurt, een strafrechtelijk delict. Dit dient tot uiting 
te worden gebracht in de sancties.
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Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien het wegens het 
internationale karakter van de scheepvaart 
en scheepsrecycling voor de lidstaten niet 
mogelijk is de door recycling, exploitatie 
en onderhoud van onder de vlag van een 
lidstaat varende schepen veroorzaakte 
gezondheids- en milieugevolgen in 
voldoende mate te voorkomen, 
verminderen of elimineren en dit dus beter 
op het niveau van de Unie wordt 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(14) Aangezien het wegens het 
internationale karakter van de scheepvaart 
en scheepsrecycling voor de lidstaten niet
mogelijk is de door recycling en 
behandeling van EU-schepen
veroorzaakte gezondheids- en 
milieugevolgen in voldoende mate te 
voorkomen, verminderen of elimineren en 
dit dus beter op het niveau van de Unie 
wordt verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

Deze verordening gaat eerst en vooral over de recycling en behandeling van afgedankte 
schepen en maar uiterst zijdelings over de exploitatie en het onderhoud daarvan. Het is tegen 
deze achtergrond dan ook beter om naar de behandeling te verwijzen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling Doelstelling
1. Deze verordening heeft tot doel 
negatieve effecten op de volksgezondheid 
en het milieu welke worden veroorzaakt 
door de recycling, de exploitatie en het 
onderhoud van schepen die de vlag van 
een lidstaat voeren, te voorkomen, te 

1. Deze verordening heeft tot doel 
ongevallen, verwondingen en andere
negatieve effecten op de volksgezondheid 
en het milieu welke worden veroorzaakt 
door de recycling en behandeling van EU-
schepen te voorkomen, tot een minimum
te verminderen en zoveel mogelijk te 
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verminderen of te elimineren. elimineren alsook om de voorwaarden 
voor de recycling van niet-EU-schepen te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Ongevallen, verwondingen en negatieve effecten kunnen nooit volledig worden geëlimineerd, 
maar uitsluitend zoveel mogelijk.

De verordening is volledig van toepassing op EU-schepen, maar een aantal bepalingen ervan 
zouden ook de recyclingsvoorwaarden voor niet-EU-schepen verbeteren.

Gezien de in deze verordening gehanteerde definitie van “scheepsrecycling” die afwijkt van 
de standaarddefinitie voor recycling dient te worden verduidelijkt dat ook de behandeling van 
afval afkomstig van de recycling van schepen onder de doelstelling van deze verordening valt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. “EU-schip”: een schip dat de vlag 
van een lidstaat voert of onder zijn gezag 
opereert;

Or. en

Motivering

Redactioneel voorstel ter vereenvoudiging van de structuur van de hele verordening.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. “niet-EU-schip”: een schip dat de 
vlag van een derde land voert;

Or. en
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Motivering

Redactioneel voorstel ter vereenvoudiging van de structuur van de hele verordening.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. “afvalstof”: afvalstoffen als 
omschreven in artikel 3, punt 1, van 
Richtlijn 2008/98/EG;

Or. en

Motivering

De in de Kaderrichtlijn afval gehanteerde definitie van “afvalstof” dient ook op deze 
verordening van toepassing te zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. “gevaarlijke afvalstof”: gevaarlijke 
afvalstoffen als omschreven in artikel 3, 
punt 2, van Richtlĳn 2008/98/EG;

Or. en

Motivering

De in de Kaderrichtlijn afval gehanteerde definitie van “gevaarlijke afvalstof” dient ook op 
deze verordening van toepassing te zijn.



PE498.083v02-00 16/85 PR\919679NL.doc

NL

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. “verwerking”: verwerking als 
omschreven in artikel 3, punt 14, van 
Richtlijn 2008/98/EG;

Or. en

Motivering

De in de Kaderrichtlijn afval gehanteerde definitie van “verwerking” dient ook op deze 
verordening van toepassing te zijn.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 quinques (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinques. “milieuhygiënisch 
verantwoord beheer”: milieuhygiënisch 
verantwoord beheer als omschreven in 
artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) 
nr. 1013/2006;

Or. en

Motivering

De in de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen gehanteerde definitie van 
“milieuhygiënisch verantwoord beheer” dient ook op deze verordening van toepassing te zijn.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. “scheepsrecycling”: het volledig of 
gedeeltelijk ontmantelen van een schip in 
een scheepsrecyclinginrichting met het oog 
op de nuttige toepassing van onderdelen en 
materialen die opnieuw worden verwerkt 
of gebruikt en daarbij zorg dragen voor 
gevaarlijke en andere materialen, met 
inbegrip van de opslag en behandeling van 
onderdelen en materialen op het 
recyclingterrein, maar niet van de verdere 
verwerking of verwijdering ervan in 
afzonderlijke inrichtingen;

5. “scheepsrecycling”: het volledig of 
gedeeltelijk ontmantelen van een schip in 
een scheepsrecyclinginrichting met het oog 
op de nuttige toepassing van onderdelen en 
materialen die opnieuw worden verwerkt 
of gebruikt en daarbij zorg dragen voor 
gevaarlijke en andere materialen, met 
inbegrip van de opslag en behandeling van 
onderdelen en materialen op het 
recyclingterrein, maar niet van de verdere 
behandeling ervan in afzonderlijke 
inrichtingen; de betekenis van het begrip 
“recycling” in het kader van deze 
verordening wijkt dus van de definitie in 
artikel 3, lid 17, van Richtlijn 
2008/98/EG;

Or. en

Motivering

Het begrip verwerking zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afval heeft betrekking op de 
verwerking en verwijdering van afvalstoffen en dient omwille van de coherentie ook hier te 
worden gebruikt. Er dient zeer goed duidelijk te worden gemaakt dat de betekenis van 
“recycling” in het kader van deze verordening inzake scheepsrecycling afwijkt van de 
algemene definitie van recycling in de Kaderrichtlijn afval omdat het Verdrag van Hongkong 
er een andere betekenis aan geeft.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "scheepsrecyclinginrichting": een 
afgebakend gebied dat een terrein, werf of 
inrichting in een lidstaat of een derde land 
is en dat wordt gebruikt voor het recyclen 
van schepen;

6. "scheepsrecyclinginrichting": een 
afgebakend gebied dat een aangelegde
werf of inrichting in een lidstaat of een 
derde land is en dat wordt gebruikt voor 
het recyclen van schepen;
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Or. en

Motivering

Een scheepsrecyclinginrichting mag nooit slechts een “terrein” zijn omdat dit ook betrekking 
zou kunnen hebben op stranden. Een scheepsrecyclinginrichting moet een aangelegde werf of 
inrichting zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "recyclingbedrijf": de eigenaar van de 
scheepsrecyclinginrichting of een andere 
organisatie of persoon die de 
verantwoordelijkheid voor de 
scheepsrecycling heeft overgenomen van 
de eigenaar van de 
scheepsrecyclinginrichting;

7. "scheepsrecyclingbedrijf": de eigenaar 
van de scheepsrecyclinginrichting of een 
andere organisatie of persoon die de 
verantwoordelijkheid voor de 
scheepsrecycling heeft overgenomen van 
de eigenaar van de 
scheepsrecyclinginrichting;

Or. en

Motivering

Taalkundige correctie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
schepen die gerechtigd zijn de vlag van 
een lidstaat te voeren of onder zijn gezag 
te opereren.

1. Deze verordening is van toepassing op
EU-schepen. De artikelen 5 bis, 11 ter en 
23, lid 1, van deze verordening zijn tevens 
van toepassing op niet-EU-schepen die 
EU-havens of ankerplaatsen aandoen.

Or. en

Motivering

Uit de effectbeoordeling komt naar voren dat 37 % van alle schepen wereldwijd in handen is 
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van eigenaren uit de EU. Daarentegen vaart slechts 17 % van alle schepen wereldwijd onder 
een EU-vlag. Bij afdanking is nog slechts 8 % onder een EU-vlag. Deze verordening 
uitsluitend van toepassing laten zijn op schepen onder een EU-vlag zou de werking ervan veel 
te sterk beperken en scheepseigenaren aanmoedigen om deze te omzeilen door hun schepen 
vlak voor afdanking onder een andere vlag te brengen. Daarom dienen de belangrijkste 
bepalingen (recyclingsheffing, verbodsbepalingen op en inventarisatie van gevaarlijke 
materialen, inspecties en bepaalde sancties) te gelden voor alle schepen die EU-havens 
aandoen, ongeacht de vlag waaronder zij varen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) schepen - ongeacht de vlag 
waaronder zij varen - die niet op eigen 
kracht kunnen varen en dus afval zijn;

Or. en

Motivering

Een schip dat niet in staat is op eigen kracht te varen is overduidelijk een afvalproduct en 
dient om die reden dan ook onder de verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen te vallen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) schepen die niet voldoen aan de 
toepasselijke bepalingen van de uniale en 
internationale wetgeving inzake veiligheid 
en dus afval zijn.

Or. en

Motivering

Een schip dat niet aan de desbetreffende veiligheidsnormen voldoet, dient te worden 
aangemerkt als afval en moet om die reden onder de verordening betreffende de overbrenging 
van afvalstoffen vallen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controle van gevaarlijke materialen Controle van verboden of aan 
beperkingen onderhevige gevaarlijke 

materialen

Or. en

Motivering

Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op gevaarlijke materialen die verboden of aan 
beperkingen onderhevig zijn. Er zijn nog veel meer andere gevaarlijke materialen aan boord 
van schepen die nog niet verboden zijn, maar die tijdens het recyclen wel goed gecontroleerd 
moeten worden; daarom moet er voor de inventaris niet alleen een overzicht worden geleverd 
van verboden of aan beperkingen onderhevige gevaarlijke stoffen. Er dient dus duidelijk te 
worden gesteld dat dit artikel uitsluitend betrekking heeft op de controle van verboden of aan 
beperkingen onderhevige gevaarlijke materialen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nieuwe installatie van materialen die 
perfluoroctaansulfonzuur en derivaten 
daarvan (PFOS) bevatten, is verboden 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
757/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad.

3. De nieuwe installatie van materialen die 
perfluoroctaansulfonzuur en derivaten 
daarvan (PFOS) bevatten, is verboden 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2006 inzake de 
registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen (REACH), tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor chemische stoffen1 en Verordening 
(EU) nr. 757/2010 van de Commissie van 
24 augustus 2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad 
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betreffende persistente organische 
verontreinigende stoffen.
___________
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke beperking van PFOS kwam tot stand in de vorm van Richtlijn 
2006/122/EG tot dertigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de 
beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
en preparaten. De bepalingen van deze richtlijn zijn overgenomen in bijlage XVII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het is dus gepast hier een verwijzing aan te 
brengen naar REACH en niet uitsluitend te verwijzen naar de latere wijziging van de 
verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het is voortaan verboden 
aangroeiwerende systemen met 
organische tinverbindingen als biocide of 
andere aangroeiwerende systemen 
waarvan de toepassing of het gebruik 
krachtens het Verdrag inzake de 
beperking van schadelijke 
aangroeiwerende verfsystemen op 
schepen verboden is, aan te brengen op 
schepen.

Or. en

Motivering

Het verbod op TBT-verven dient eveneens te worden genoemd.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen elk van de volgende 
maatregelen:

4. De lidstaten zien erop toe dat schepen 
voldoen aan de vereisten vastgesteld in de 
leden 1 tot en met 3 bis, onverminderd de 
vereisten van andere wetgeving van de 
Unie.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt de bepaling van lid 4, onder c, hierheen verplaatst.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij verbieden of beperken de installatie 
of het gebruik van de in de leden 1, 2 en 3 
bedoelde materialen op schepen die 
gerechtigd zijn hun vlag te voeren of die 
onder hun gezag opereren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is overbodig aangezien het reeds gereguleerd is in de leden 1 t/m 3 bis van dit artikel.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij verbieden of beperken de installatie 
of het gebruik van dergelijke materialen 

Schrappen
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op schepen die zich in hun havens, 
scheepswerven, scheepsreparatiewerven 
of offshoreterminals bevinden;

Or. en

Motivering

Dit is voor wat betreft EU-schepen reeds gereguleerd in de leden 1 t/m 3 bis. Voor wat niet-
EU-schepen betreft, wordt deze bepaling verplaatst naar artikel 11, onder b, dat belangrijke 
bepalingen voor niet-EU-schepen omvat.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij zorgen er op doeltreffende wijze 
voor dat schepen voldoen aan de onder a) 
en b) vastgestelde vereisten.

Schrappen

Or. en

Motivering

In deze bepaling wordt voorzien door het gewijzigde lid 4.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan boord van elk nieuw schip wordt 
een inventaris van gevaarlijke materialen 
bijgehouden.

1. De lidstaten zien erop toe dat aan boord 
van elk nieuw EU-schip een inventaris van 
gevaarlijke materialen bijgehouden en 
beschikbaar gehouden wordt.

Or. en

Motivering

Het is van belang duidelijk te maken dat de inventaris niet alleen aan boord gehouden moet 
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worden, maar tevens beschikbaar moet zijn voor havenstaatcontroles.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór een schip voor recycling vertrekt, 
wordt een inventaris van gevaarlijke 
materialen opgesteld, die zich aan boord 
van het schip bevindt.

2. De lidstaten zien er voor alle bestaande 
EU-schepen op toe dat een inventaris van 
gevaarlijke materialen wordt opgesteld
overeenkomstig de in lid 2 bis 
uiteengezette tijdsplanning of vóór een 
schip voor recycling vertrekt – afhankelijk 
van welk tijdstip eerst komt - en aan boord 
van het schip beschikbaar wordt 
gehouden.

Or. en

Motivering

De internationale scheepvaartsector heeft er zich in 2009 toe verbonden om inventarissen op 
te stellen voor zowel nieuwe als bestaande schepen1. Helaas heeft slechts een handjevol 
eigenaren zich hiernaar gedragen. Verantwoorde scheepsrecycling staat of valt met een 
goede inventaris. Inventarissen dienen te worden opgesteld overeenkomstig een getrapt 
tijdschema (zie volgend amendement).

Merk op dat dit vereiste moet gelden voor alle schepen die een EU-haven aandoen – zie het 
voorstel voor een nieuw artikel 11 ter. Bovendien is een inventaris niet alleen een sine qua 
non voor een veilige en verantwoorde recycling, het is ook een waardevol instrument in dien 
zich in een haven ongevallen voordoen (bijv. brand).

                                               
1 Selling Ships for Recycling, Guidelines on Transitional Measures for Shipowners 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het opstellen van een 
inventaris geldt de volgende 
tijdsplanning: 
– schepen ouder dan 25 jaar op ... * ;
– schepen ouder dan 20 jaar op ...**;
– schepen ouder dan 15 jaar op ...***;
– schepen jonger dan 15 jaar op ...****;
____________________
* PB: gelieve datum in te vullen: één jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening
** PB: gelieve datum in te vullen: twee
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening
*** PB: gelieve datum in te vullen: drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening
**** PB: gelieve datum in te vullen: vier 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening

Or. en

Motivering

Voor een goede inventaris is relatief weinig tijd en geld nodig. Omdat zulke inventarissen al 
lang opgesteld hadden moeten zijn, moeten ze zo snel mogelijk worden gemaakt. Om het werk 
te spreiden, wordt er een getrapt tijdschema voorgesteld afhankelijk van de ouderdom van de 
schepen.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bestaande schepen die onder de vlag 
van een derde land zijn geregistreerd en 
die een aanvraag indienen om onder de 
vlag van een lidstaat te worden 
geregistreerd, zorgen ervoor dat er een 
inventaris van gevaarlijke materialen aan 
boord is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel is achterhaald als gevolg van de voorgestelde bepalingen van artikel 11 ter dat 
alle schepen die een EU-haven of -ankerplaats aandoen, verplicht over een inventaris te 
beschikken.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement

(c) bevat minstens de in bijlage I bedoelde 
gevaarlijke materialen die zich in de 
structuur of de uitrusting van het schip 
bevinden, de locatie en de approximatieve
hoeveelheden ervan.

(c) bevat voor nieuwe schepen minstens de 
in bijlage I bedoelde gevaarlijke materialen 
die zich in de structuur of de uitrusting van 
het schip bevinden, de locatie en de exacte
hoeveelheden ervan.

Or. en

Motivering

Er moet een verschil worden aangebracht tussen de vereisten voor nieuwe en voor bestaande 
schepen. Voor nieuwe schepen moeten de exacte hoeveelheden worden opgegeven. Er is geen 
enkele reden om deze slechts bij benadering te inventariseren.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement

(c bis) bevat voor bestaande schepen 
minstens de in bijlage I bedoelde 
gevaarlijke materialen die zich in de 
structuur of de uitrusting van het schip 
bevinden, alsook de zo nauwkeurig 
mogelijk aangegeven locatie en 
hoeveelheden ervan.

Or. en

Motivering

Er moet een verschil worden aangebracht tussen de vereisten voor nieuwe en voor bestaande 
schepen. Voor bestaande schepen moeten de hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk worden 
opgegeven.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In aanvulling op lid 4 wordt voor 
bestaande schepen een plan opgesteld ter 
beschrijving van de visuele of 
steekproefsgewijze controle aan de hand 
waarvan de inventaris van gevaarlijke 
materialen wordt ontwikkeld.

5. In aanvulling op lid 4 wordt voor 
bestaande schepen een plan opgesteld ter 
beschrijving van de visuele of 
steekproefsgewijze controle aan de hand 
waarvan de inventaris van gevaarlijke 
materialen is ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Taalkundige correctie.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een lijst van in bijlage I bedoelde 
gevaarlijke materialen die zich in de 
structuur of de uitrusting van het schip 
bevinden, de locatie en de approximatieve 
hoeveelheden ervan (deel I);

(a) een lijst van in bijlage I bedoelde 
gevaarlijke materialen die zich in de 
structuur of de uitrusting van het schip 
bevinden, de locatie en de hoeveelheden 
ervan (deel I) overeenkomstig artikel 4, 
onder c;

Or. en

Motivering

Aangezien er in artikel 4 voor nieuwe schepen andere vereisten betreffende de hoeveelheden 
worden vastgesteld dan voor bestaande schepen, moet hier een kruisverwijzing worden 
aangebracht.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een lijst van het afval aan boord van het 
schip, met inbegrip van afval dat 
gedurende de exploitatie van het schip is 
voortgebracht (deel II);

(b) een lijst van het afval aan boord van het 
schip, met inbegrip van afval dat 
gedurende de exploitatie van het schip is 
voortgebracht alsmede de bijbehorende 
approximatieve hoeveelheden (deel II);

Or. en

Motivering

Om zinvol te zijn, moet de inventaris niet alleen de afvalsoorten vermelden, maar ook de
hoeveelheden daarvan. Voor deel II is het in tegenstelling tot deel I acceptabel om de 
hoeveelheden slechts bij benadering weer te geven.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een lijst van de voorraden aan boord 
van het schip zodra het besluit om het te 
recyclen is genomen (deel III).

(c) een lijst van de voorraden aan boord 
van het schip met de bijbehorende 
approximatieve hoeveelheden (deel III).

Or. en

Motivering

Om zinvol te zijn, moet de inventaris niet alleen de soorten voorraden vermelden, maar ook 
de hoeveelheden daarvan. Voor deel III is het in tegenstelling tot deel I acceptabel om de 
hoeveelheden slechts bij benadering weer te geven.

Deel III is sowieso pas vereist wanneer het schip zal worden gerecycled - zie lid 8 - dus de 
zinsnede ”zodra het besluit om het te recyclen is genomen” is overbodig.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van de lijst van items 
voor de inventaris van gevaarlijke 
materialen in bijlage I.

9. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van de lijst van items 
voor de inventaris van gevaarlijke 
materialen in bijlage I, teneinde erop toe te 
zien dat de lijst ten minste alle in de 
bijlagen I en II bij het Verdrag van 
Hongkong vermelde stoffen bevat en om 
rekening te houden met alle 
desbetreffende wetgeving van de Unie ten 
aanzien van de geleidelijke afschaffing 
van of de beperkingen op het gebruik of 
de installatie van gevaarlijke materialen.

Or. en
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Motivering

Het spreekt voor zich dat bijlage I moet worden geactualiseerd indien er krachtens het 
Verdrag van Hongkong nog andere stoffen aan de inventaris worden toegevoegd. Aangezien 
het voorstel van de Commissie als gevolg van communautaire beperkingen (PFOS) of de 
geleidelijke afschaffing krachtens REACH (HBCDD) reeds in meer stoffen voor de inventaris 
voorziet dan het Verdrag van Hongkong, dient de Commissie bij de actualisering van de in de 
inventaris op te nemen gevaarlijke materialen tevens rekening te houden met andere 
geleidelijke afschaffingen en beperkingen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiering van het milieuverantwoord 
recyclen en behandelen van schepen

1. De lidstaten zien erop toe dat havens 
vanaf ...* een bijkomende recyclingheffing 
innen van zowel EU- als niet-EU-
schepen die op hun grondgebied een 
haven of ankerpunt aandoen.
2. De recyclingheffing bedraagt 0,03 EUR 
per bruto ton.
Voor schepen zoals veerboten die op 
geregelde tijden en frequent dezelfde 
haven aandoen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat de havens op de recyclingheffing 
dezelfde korting toepassen als op het 
gewone havengeld.
3. De lidstaten dragen zorg voor de inning 
van de recyclingheffing bij de 
havenautoriteiten, bij voorkeur middels 
hun algemene stelsels voor de inning van 
belastingen en andere heffingen bij 
havenautoriteiten, en boeken deze gelden 
uiterlijk twee maanden na inning van de 
recyclingheffing in hun geheel over naar 
het door de Europese Commissie 
opgezette recyclingfonds. Dit 
recyclingfonds wordt op risicomijdende 
wijze beheerd en wordt - met uitzondering 
van de beheerskosten ervan - volledig 
aangewend voor de uitbetaling van de in 
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lid 4 bedoelde premies.
4. Het recyclingfonds heeft tot doel ertoe 
bij te dragen de recycling van schepen 
overeenkomstig deze verordening 
economisch rendabel te maken. Het 
recyclingfonds verstrekt 
scheepsrecyclinginrichtingen op de 
Europese lijst premies ten behoeve van de 
recycling van EU-schepen die ten minste 
twee jaar voorafgaand aan de 
goedkeuring van het scheepsrecyclingplan 
onder de vlag van een Europese lidstaat 
gevaren hebben. 
Scheepsrecyclinginrichtingen kunnen 
premies aanvragen voor overeenkomsten 
die na ...**ondertekend zijn.
5. De premie bedraagt minimaal 30 EUR 
per ton leeggewicht (“light displacement 
tonne” - ldt). De premie wordt door het 
recyclingfonds betaald uiterlijk twee 
maanden na ontvangst van het verslag 
over de voltooiing van de scheepsrecycling 
in overeenstemming met het in bijlage III 
vastgestelde formulier, de 
scheepsinventaris, het verslag dat de 
hoeveelheden verwerkt afval vermeldt en 
de bijbehorende verwerkingsprocessen, 
zoals vastgesteld in artikel 13, lid 5, onder 
c bis.
6. De Commissie brengt jaarlijks verslag 
uit over de inkomsten van het 
recyclingfonds, de begunstigden van de 
uitgekeerde premies en de bedragen 
daarvan.
7. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de aanpassing van de recyclingheffing 
indien dit nodig is om de doelstellingen 
van het recyclingfonds te realiseren.
8. De Commissie maakt uiterlijk ...*** een 
kosten-batenanalyse van de 
differentiëring van de recyclingheffing op 
basis van de informatie in de inventaris 
van gevaarlijke materialen. Indien de 
baten groter zijn dan de kosten, wordt de 
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Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de differentiëring van de 
recyclingheffing op basis van de 
informatie in de inventaris van 
gevaarlijke materialen, met dien verstande 
dat het recyclingfonds over voldoende 
middelen moet kunnen blijven 
beschikken.
_____________________
* PB gelieve datum in te vullen: 1 januari 
van het jaar dat één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
volgt
** PB gelieve datum in te vullen: 1 
januari van het jaar dat twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
volgt
***PB gelieve datum in te vullen: vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening
(Dit is een eerste voorstel voor een 
economisch instrument. Het mag dan ook 
niet als een perfecte oplossing worden 
opgevat, maar als een werkvoorstel dat 
nadere uitwerking behoeft. De cijfers zijn 
gebaseerd op een onderzoek van de 
Commissie uit 2009 dat geraadpleegd kan 
worden op
http://ec.europa.eu/environment/waste/ship
s/pdf/fund_note.pdf.
Uitgaande van een totaal van 4 miljard GT 
per jaar aan schepen die EU-havens 
aandoen, zou er met deze heffing jaarlijks 
een bedrag van 120 miljoen EUR kunnen 
worden opgehaald. Hiermee zou een 
premie van maximaal 75 EUR per ldt 
kunnen worden uitgekeerd voor de 
recycling van gemiddeld 1,6 miljoen ldt 
EU-schepen per jaar, in de 
veronderstelling dat de beheerskosten van 
het fonds gefinancierd kunnen worden uit 
de rente op het in de aanloopperiode 
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geïnde bedrag.)

Or. en

Motivering

Er is een economisch instrument nodig om weerwerk te bieden tegen de huidige averechtse 
situatie waarbij de laatste scheepseigenaar aangemoedigd wordt om de laagste normen aan 
te houden en waar de mogelijkheid bestaat om een schip onder een andere vlag te brengen en 
zo deze verordening te omzeilen. Dat instrument is ook nodig om het milieuverantwoord 
recyclen van schepen financieel te ondersteunen. Alle schepen die een EU-haven aandoen 
moeten op basis van hun tonnage een heffing betalen. Deze heffingen gaan dan in een fonds 
dat premies verstrekt aan scheepsrecyclinginrichtingen die voldoen aan de vereisten van deze 
verordening wanneer ze schepen recycleren om hen op die manier concurrerend te maken. Er 
worden alleen premies uitbetaald voor het recyclen van schepen die ten minste twee jaar 
onder een EU-vlag hebben gevaren.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorbereiding voor recycling: algemene 
vereisten

Algemene vereisten voor 
scheepseigenaren

Or. en

Motivering

Aangezien dit artikel uitsluitend betrekking heeft op de verplichtingen van scheepseigenaren, 
is het zaak dit als zodanig in de titel weer te geven.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór er enige recycling van een schip 
plaatsvindt, wordt een voor elk schip 
specifiek scheepsrecyclingplan opgesteld.

1. Voor EU-schepen van meer dan 20 jaar 
oud of vóór er enige recycling van een 
schip plaatsvindt – afhankelijk van welk 
tijdstip eerst komt - wordt uiterlijk ...* een 
voor elk schip specifiek 
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scheepsrecyclingplan opgesteld.

________________
* PB: gelieve datum in te voegen -
30 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening

Or. en

Motivering

De gemiddelde ouderdom van een voor recycling aangeboden schip is vrijwel volledig 
afhankelijk van de economische situatie in het vrachtvervoer en de vraag naar staalschroot.
In de jaren 1990 bedroeg de gemiddelde ouderdom 26 jaar om tijdens de financiële boom in 
het midden van de jaren 2000 te stijgen naar 32 jaar. Als gevolg van de enorme 
overcapaciteit en de economische crisis zal die ouderdom naar verwachting weer dalen. Een 
scheepsrecyclingplan moet verplicht worden voor alle schepen ouder dan 20 jaar opdat de 
eigenaren tijdig herinnerd worden aan hun verplichtingen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wordt door de 
scheepsrecyclinginrichting opgesteld met 
inachtneming van de door de 
scheepseigenaar overeenkomstig artikel 9, 
lid 3, onder b), verstrekte gegevens;

(a) wordt vóór de bekendmaking van de 
Europese lijst opgesteld door een in de EU 
of een OESO-land gevestigde 
scheepsrecyclinginrichting met 
inachtneming van de door de 
scheepseigenaar overeenkomstig artikel 9, 
lid 3, onder b), verstrekte gegevens;

Or. en

Motivering

Voor de samenhang met artikel 6, lid 1, onder a), dient uitdrukkelijk te worden gesteld dat het 
scheepsrecyclingplan vóór de bekendmaking van de Europese lijst moet worden opgesteld 
door een inrichting in de EU of een OESO-land.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis ) wordt na de bekendmaking van de 
Europese lijst opgesteld door een op de 
Europese lijst figurerende 
scheepsrecyclinginrichting met 
inachtneming van de door de 
scheepseigenaar overeenkomstig artikel 9, 
lid 3, onder b), verstrekte gegevens;

Or. en

Motivering

Na de bekendmaking van de Europese lijst mogen alleen inrichtingen die op de Europese lijst 
staan scheepsrecyclingplannen opstellen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevat gegevens betreffende het type en 
de hoeveelheid gevaarlijke materialen en 
door de recycling van het schip in kwestie 
voortgebrachte afvalstoffen, met inbegrip 
van de materialen die in de inventaris van 
gevaarlijke materialen zijn opgenomen, en 
betreffende de wijze waarop deze 
gevaarlijke materialen en afvalstoffen in de 
inrichting en in latere 
afvalbeheersinstallaties zullen worden 
beheerd;

(d) bevat gegevens betreffende het type en 
de hoeveelheid gevaarlijke materialen en 
door de recycling van het schip in kwestie 
voortgebrachte afvalstoffen, met inbegrip 
van de materialen en afvalstoffen die in de 
inventaris van gevaarlijke materialen zijn 
opgenomen, en betreffende de wijze 
waarop deze gevaarlijke materialen en 
afvalstoffen in de inrichting en in latere 
afvalverwerkingsinstallaties zullen worden 
verwerkt;

Or. en

Motivering
Een taalkundige correctie om de samenhang te bevorderen.
Het gaat niet zozeer om het beheer van de afvalstoffen, als wel om de uiteindelijke verwerking 
ervan.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) wordt binnen zes maanden na een 
herinspectie of een aanvullende inspectie 
geactualiseerd.

Or. en

Motivering
Krachtens artikel 5, lid 7, moet de inventaris gedurende de gehele levensduur van het schip 

worden geactualiseerd. Of de inventaris voldoet aan de vereisten van de verordening wordt 
gecontroleerd door middel van vijfjaarlijkse herinspecties en, indien van toepassing, 
aanvullende inspecties. Het scheepsrecyclingplan moet daarom na de betreffende inspecties 
worden geactualiseerd.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zowel het scheepsrecyclingplan als 
alle geactualiseerde versies daarvan 
worden ter inzage aan boord bewaard.
Wanneer de scheepseigenaar voornemens 
is een schip te laten recyclen, stuurt de 
scheepseigenaar twee maanden voor de 
geplande start van de recycling het 
definitieve scheepsrecyclingplan naar de 
bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat en 
brengt hij op dat moment tevens de 
autoriteit van de havenstaat op de hoogte 
van het voornemen om het schip te laten 
recyclen. De bevoegde autoriteit van de 
vlaggenstaat brengt de bevoegde autoriteit 
van de scheepsrecyclinginrichting op de 
hoogte van het voornemen van de 
scheepseigenaar.
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Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit moet het definitieve scheepsrecyclingplan tijdig ontvangen voor 
expliciete goedkeuring.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De bevoegde autoriteit neemt binnen 
één maand een besluit over de 
goedkeuring van het definitieve 
scheepsrecyclingplan. Indien de bevoegde 
autoriteit haar goedkeuring weigert, 
informeert zij de scheepseigenaar over de 
redenen daarvoor. De scheepseigenaar 
heeft tot een maand na de weigering van 
de bevoegde autoriteit de tijd om ervoor te 
zorgen dat het scheepsrecyclingplan 
voldoet aan de vereisten van deze 
verordening. Indien de scheepseigenaar 
verzuimt het scheepsrecyclingplan aan te 
passen aan de vereisten van deze 
verordening, wordt de voorgenomen 
scheepsrecycling behandeld als uitvoer 
van gevaarlijke afvalstoffen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1013/2006.

Or. en

Motivering

Het scheepsrecyclingplan moet expliciet worden goedgekeurd.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Een scheepseigenaar die een 
EU-schip ouder dan 20 jaar aan een 
nieuwe eigenaar verkoopt die van plan is 
onder de vlag van een derde land te gaan 
varen, ziet erop toe dat in het contract met 
de nieuwe scheepseigenaar wordt 
vastgelegd dat de nieuwe eigenaar en alle 
eventuele volgende eigenaren de 
verantwoordelijkheid overnemen om een 
scheepsrecyclingplan op te stellen indien 
zij havens en ankerplaatsen in de EU 
willen aandoen.

Or. en

Motivering

Het vereiste dat er voor schepen ouder dan 20 jaar een scheepsrecyclingplan moet worden 
opgesteld, moet door eigenaren die een EU-schip verkopen, worden overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar die van plan is onder de vlag van een derde land te gaan varen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De extra inspectie kan op verzoek van 
de scheepseigenaar worden verricht na 
een wijziging, vervanging, of aanzienlijke
herstelling van de structuur, uitrusting, 
systemen, onderdelen, opstellingen en 
materialen. De functionarissen die deze 
inspectie verrichten, vergewissen zich 
ervan dat dergelijke wijzigingen, 
vervangingen of aanzienlijke herstellingen 
zodanig zijn uitgevoerd dat het schip kan 
voldoen aan de vereisten van deze 
verordening, en zij verifiëren of deel I van 

5. De scheepseigenaar vraagt een extra 
inspectie aan na een aanzienlijke
wijziging, vervanging, of herstelling van de 
structuur, uitrusting, systemen, onderdelen, 
opstellingen en materialen. De 
functionarissen die deze inspectie 
verrichten, vergewissen zich ervan dat 
dergelijke aanzienlijke wijzigingen, 
vervangingen of herstellingen zodanig zijn 
uitgevoerd dat het schip kan voldoen aan 
de vereisten van deze verordening, en zij 
verifiëren of deel I van de inventaris van 
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de inventaris van gevaarlijke materialen 
dienovereenkomstig is gewijzigd.

gevaarlijke materialen dienovereenkomstig 
is gewijzigd.

Or. en

Motivering

Het besluit om al dan niet een extra inspectie aan te vragen dient niet aan de scheepseigenaar 
te worden overgelaten. Een extra inspectie moet verplicht worden na elke aanzienlijke 
wijziging.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het schip vooraf is schoongemaakt 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c);

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c, dienen schepen in de periode vóór ze de 
scheepsrecyclinginrichting binnengaan, operaties zodanig uit te voeren dat de hoeveelheid 
resterende stookolie en scheepsafval (waaronder oliehoudend slik) die aan boord blijft tot een 
minimum wordt beperkt. Volgens het werkdocument van de diensten van de Commissie bij het 
Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen, van 22 mei 2007, vormt 
oliehoudend slik 88 % en olie 10 % van de totale hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen van 
schepen aan het einde van hun levenscyclus. Het is daarom van het grootste belang dat bij de 
eindinspectie geverifieerd wordt of schepen voldoen aan de verplichting om het schip vooraf 
schoon te maken.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het contract geldt uiterlijk vanaf het 
tijdstip van het verzoek om de in artikel 8, 
lid 1, onder d), bedoelde eindinspectie en 
tot de recycling is voltooid.

Het contract geldt uiterlijk vanaf het 
tijdstip van het verzoek om de in artikel 8, 
lid 6, bedoelde eindinspectie en tot de 
recycling is voltooid.
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Or. en

Motivering

Hier dient naar de juiste passage te worden verwezen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 — letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verplichting om de 
scheepsrecyclinginrichting alle gegevens 
met betrekking tot het schip te verstrekken 
die nodig zijn voor het opstellen van het 
krachtens artikel 7 vereiste 
scheepsrecyclingplan;

(b) de verplichting om de 
scheepsrecyclinginrichting minimaal drie 
maanden vóór de voor het recyclen van 
het schip beoogde datum alle gegevens 
met betrekking tot het schip te verstrekken 
die nodig zijn voor het opstellen van het 
krachtens artikel 7 vereiste 
scheepsrecyclingplan;

Or. en

Motivering

Aangezien het scheepsrecyclingplan moet worden goedgekeurd, dient de 
scheepsrecyclinginrichting tijdig te worden geïnformeerd om voldoende tijd te hebben om een 
goed scheepsrecyclingplan op te stellen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de verplichting om de 
scheepsrecyclinginrichting een kopie te 
verstrekken van het "geschikt voor 
recycling"-certificaat overeenkomstig 
artikel 10;

Or. en
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Motivering

De scheepsrecyclinginrichting dient een kopie te krijgen van het "geschikt voor recycling"-
certificaat, ten bewijze van de succesvolle voltooiing van de eindinspectie.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de verplichting om het schip 
uitsluitend te laten recyclen wanneer het 
scheepsrecyclingplan overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, onder b,) uitdrukkelijk is 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit;

Or. en

Motivering

In het belang van de samenhang met het vereiste van expliciete goedkeuring van het 
scheepsrecyclingplan.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verplichting om het schip, indien 
technisch haalbaar, vóór of na de aanvang 
van de recycling terug te nemen wanneer 
het gehalte aan gevaarlijke materialen 
aan boord niet wezenlijk overeenkomt met 
de inventaris van gevaarlijke materialen 
en geen adequate recycling van het schip 
toelaat.

(c) de verplichting om het schip, indien 
technisch haalbaar, vóór of na de aanvang 
van de recycling terug te nemen indien de 
voorgenomen scheepsrecycling 
onuitvoerbaar is of de veiligheid of 
bescherming van het milieu in gevaar 
brengt door een gebrekkige beschrijving 
van het schip, in de inventaris of elders;

Or. en

Motivering

Tot terugname dient slechts in zeer specifieke omstandigheden te worden overgegaan. De 
bepaling zoals door de Commissie voorgesteld, is een combinatie van twee criteria. Eén 
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daarvan betreft “adequate recycling”. Dit criterium wordt echter niet nader gedefinieerd. Het 
zou beter zijn om twee duidelijke en onafhankelijke criteria in te voeren die tot terugname 
kunnen leiden. Er dient een aparte clausule te worden ingevoerd voor gevallen waarin de 
hoeveelheden gevaarlijke materialen groter zijn dan in de inventaris wordt aangegeven. Zie 
volgend amendement.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de verplichting om de 
daadwerkelijke extra kosten te vergoeden, 
indien de hoeveelheid gevaarlijke 
materialen aan boord aanzienlijk groter is 
dan in de inventaris van gevaarlijke 
chemicaliën wordt aangegeven, maar niet 
zo groot dat daardoor de voorgenomen 
recycling van het schip onuitvoerbaar 
wordt of de veiligheid of de bescherming 
van het milieu in gevaar komt.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dient te worden dat, indien de hoeveelheid gevaarlijke materialen aanzienlijk 
groter is dan in de inventaris wordt aangegeven, maar niet zo groot dat de hele 
recyclingoperatie daardoor onuitvoerbaar of onveilig wordt, de extra kosten die daarvan het 
gevolg zijn voor rekening van de scheepseigenaar komen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verplichting om, in samenwerking 
met de scheepseigenaar, een voor elk schip 
specifiek recyclingplan op te stellen 
overeenkomstig artikel 7;

(a) de verplichting om, in samenwerking 
met de scheepseigenaar, binnen een 
maand na ontvangst van alle relevante 
gegevens overeenkomstig lid 3, onder b),
een voor elk schip specifiek recyclingplan 
op te stellen overeenkomstig artikel 7;
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Or. en

Motivering

Er moet een uiterste termijn gelden voor de scheepsrecyclinginrichting, zodat de 
scheepseigenaar tijdig een verzoek om goedkeuring van het scheepsrecyclingplan kan 
indienen bij de bevoegde autoriteiten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de verplichting om erop toe te zien 
dat het scheepsrecyclingplan vóór de 
geplande aanvang van de 
scheepsrecycling door de bevoegde 
autoriteit wordt goedgekeurd 
overeenkomstig nationale vereisten;

Or. en

Motivering

Het scheepsrecyclingplan dient ook te worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van 
het land waar de scheepsrecyclinginrichting gevestigd is.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verplichting om de geplande 
aanvang van de scheepsrecycling te 
rapporteren met gebruikmaking van het in 
bijlage II opgenomen formulier;

(b) de verplichting om te rapporteren 
wanneer de scheepsrecyclinginrichting in 
elk opzicht geschikt is om de recycling van 
het vaartuig aan te vatten, met 
gebruikmaking van het in bijlage II 
opgenomen formulier;

Or. en
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Motivering

Gebruik van de formulering in bijlage II. 

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verplichting om te verbieden dat met 
de recycling van het schip wordt begonnen
vóór het onder b), bedoelde rapport is 
ingediend;

(c) de verplichting om te weigeren met de 
recycling van het schip te beginnen vóór 
het onder b), bedoelde rapport is ingediend 
en voordat het scheepsrecyclingplan door 
de bevoegde autoriteit is goedgekeurd;

Or. en

Motivering

De scheepsrecyclinginrichting kan zichzelf niet verbieden iets te doen, maar slechts weigeren 
iets te doen. De inrichting dient pas met het recyclen te beginnen indien ze in elk opzicht (= 
rapportage onder letter b) geschikt is en indien het scheepsrecyclingplan door de bevoegde 
autoriteit is goedgekeurd.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer deze zich voorbereidt om een 
schip voor recycling te ontvangen: de 
verplichting om de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten minstens 14 dagen
vóór de geplande aanvang van de recycling 
schriftelijk in kennis te stellen van het 
voornemen het schip in kwestie te 
recyclen, met vermelding en/of toevoeging 
van:

(d) wanneer deze zich voorbereidt om een 
schip voor recycling te ontvangen: de 
verplichting om de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten minstens twee 
maanden vóór de geplande aanvang van de 
recycling schriftelijk in kennis te stellen 
van het voornemen het schip in kwestie te 
recyclen, met vermelding en/of toevoeging 
van:

Or. en
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Motivering

De kennisgeving dient minstens twee maanden vóór de geplande aanvang van de recycling te 
geschieden, zodat de autoriteiten voldoende tijd hebben om de noodzakelijke werkzaamheden 
te verrichten.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De scheepseigenaar verstrekt een 
kopie van het contract aan de bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Motivering

Er dient controle te zijn op de contractuele verplichtingen tussen de scheepseigenaren en de 
scheepsrecyclinginrichting. Ingevolge artikel 18, lid 2, van de verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen kan de bevoegde autoriteit een kopie opvragen van het contract 
tussen de persoon die de overbrenging organiseert en de recyclinginrichting. Door deze 
bepaling dient in alle gevallen een kopie te worden verstrekt.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de voltooiing van een aanvangs- of 
herinspectie of van een extra inspectie die 
op verzoek van de scheepseigenaar is 
verricht, geeft de lidstaat een 
inventariscertificaat af met gebruikmaking 
van het in bijlage IV opgenomen formulier.
Dit certificaat wordt aangevuld met deel I 
van de inventaris van gevaarlijke 
materialen.

1. Na de geslaagde voltooiing van een 
aanvangs- of herinspectie of van een extra 
inspectie door de lidstaat waarvan het 
schip de vlag voert, geeft deze een 
inventariscertificaat af met gebruikmaking 
van het in bijlage IV opgenomen formulier.
Dit certificaat wordt aangevuld met deel I 
van de inventaris van gevaarlijke 
materialen.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
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tot de actualisering van het in bijlage IV 
opgenomen formulier voor het 
inventariscertificaat.

tot de actualisering van het in bijlage IV 
opgenomen formulier voor het 
inventariscertificaat.

Or. en

Motivering

Een certificaat dient uitsluitend te worden afgegeven na de geslaagde voltooiing van de 
relevante inspecties in overeenstemming met de formulering van het voorstel van de 
Commissie in artikel 10, lid 2, inzake de eindinspectie. Het is beter de standaardterminologie 
van “instanties en de namens hen optredende organisaties” te gebruiken.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de geslaagde voltooiing van een 
eindinspectie overeenkomstig artikel 8, lid 
6, geeft de overheid een "geschikt voor 
recycling"-certificaat af met 
gebruikmaking van het in bijlage V 
opgenomen formulier. Dit certificaat wordt 
aangevuld met de inventaris van 
gevaarlijke materialen en het 
scheepsrecyclingplan.

2. Na de geslaagde voltooiing van een 
eindinspectie overeenkomstig artikel 8, lid 
6, geeft de overheid een "geschikt voor 
recycling"-certificaat af met 
gebruikmaking van het in bijlage V 
opgenomen formulier, indien zij van 
mening is dat het scheepsrecyclingplan 
voldoet aan de vereisten van deze 
verordening. Dit certificaat wordt 
aangevuld met de inventaris van 
gevaarlijke materialen en het 
scheepsrecyclingplan.

Or. en

Motivering

Een "geschikt voor recycling"-certificaat dient uitsluitend door de overheid te worden 
afgegeven indien het scheepsrecyclingplan voldoet aan de vereisten van deze verordening.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Inspecties

Indien uit een inspectie blijkt dat een 
schip niet voldoet aan de in artikel 4, lid 1 
tot en met lid 3 bis, artikel 5 en artikel 7 
vastgestelde vereisten of dat het niet 
beschikt over een geldig 
inventariscertificaat overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, of indien er na een 
inspectie duidelijke gronden zijn om aan 
te nemen dat:
– de conditie van het schip of zijn 
uitrusting niet voldoet aan de in artikel 4, 
lid 1 tot en met lid 3 bis vastgestelde 
vereisten, of op belangrijke punten afwijkt 
van de gegevens in het certificaat en/of de 
inventaris van gevaarlijke materialen; of
- er aan boord van het schip geen 
procedure is ingevoerd voor het bijhouden 
van de inventaris van gevaarlijke 
materialen,
wordt een meer gedetailleerde inspectie 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Er moeten duidelijke procedures zijn voor wanneer uit een haveninspectie blijkt dat het schip 
de verboden op het gebied van gevaarlijke stoffen (artikel 4) overtreedt, geen geldige 
inventaris van gevaarlijke materialen heeft (artikel 5), geen scheepsrecyclingplan heeft bij 
schepen ouder dan 20 jaar, of indien er duidelijke gronden zijn om aan te nemen dat er 
sprake is van een overtreding. De bepalingen zijn geïnspireerd op artikel 8, lid 2, van het 
Verdrag van Hongkong. Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Richtlijn 2009/16/EG 
betreffende havenstaatcontrole, moet een gedetailleerde inspectie in dergelijke gevallen 
verplicht zijn en niet slechts optioneel zoals bepaald in het Verdrag van Hongkong.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 ter
Bepalingen die van toepassing zijn op 

niet-EU-schepen, in aanvulling op artikel 
5 bis

1. De lidstaten zien erop toe dat niet-EU-
schepen voldoen aan de in artikel 4, lid 1 
tot en met lid 3 bis vastgestelde vereisten, 
onverminderd de vereisten van andere 
wetgeving van de Unie die verdere 
maatregelen kan opleggen. De lidstaten 
verbieden de installatie of het gebruik van 
de in artikel 4, lid 1 tot en met lid 3 bis 
bedoelde materialen op niet-EU-schepen 
die zich in hun havens, ankerplaatsen, 
scheepswerven, scheepsreparatiewerven 
of offshoreterminals bevinden.
2. Aan boord van nieuwe niet-EU-
schepen die een haven of ankerplaats van 
een lidstaat aandoen, ligt een geldige 
inventaris van gevaarlijke materialen ter 
inzage.
3. Aan boord van bestaande niet-EU-
schepen die een haven of ankerplaats van 
een lidstaat aandoen, ligt een geldige 
inventaris van gevaarlijke materialen ter 
inzage, overeenkomstig de in artikel 5, lid 
2 bis, vastgestelde tijdsplanning. De
inventaris voldoet aan de in artikel 5, lid 4 
tot en met lid 7 vastgestelde vereisten.
4. Niet-EU-schepen die een haven of 
ankerplaats van een lidstaat aandoen, 
overleggen een certificaat dat is afgegeven 
door de voor het schip relevante overheid 
of door een erkende organisatie die 
optreedt namens deze overheid, waarin 
bevestigd wordt dat het schip voldoet aan 
de in de leden 1 tot en met 3 vastgestelde 
vereisten.
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5. Aan boord van niet-EU-schepen die 
gekocht zijn van een eigenaar die onder 
een EU-vlag voer toen het schip ouder 
was dan 20 jaar, ligt als zij een haven of 
ankerplaats van een lidstaat aandoen een 
recyclingplan overeenkomstig artikel 7, 
lid 2, onder d), ter inzage.
6. Indien uit een inspectie blijkt dat een 
niet-EU-schip niet voldoet aan de in de 
leden 1 tot en met 5 vastgestelde vereisten 
of indien er na inspectie duidelijke 
gronden zijn om aan te nemen dat:

– de conditie van het schip of zijn 
uitrusting niet voldoet aan de in lid 1 
vastgestelde vereisten of op belangrijke 
punten afwijkt van de gegevens in het 
certificaat of de inventaris van gevaarlijke 
materialen; of
- er aan boord van het schip geen 
procedure is ingevoerd voor het bijhouden 
van de inventaris van gevaarlijke 
materialen,
wordt een meer gedetailleerde inspectie 
uitgevoerd.
7. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties gelden voor 
eigenaren van niet-EU-schepen die niet 
voldoen aan de in dit artikel vermelde 
vereisten.
8. Wanneer een niet-EU-schip afval wordt 
volgens de definitie van Richtlijn 
2008/98/EG, is Verordening (EG) nr. 
1013/2006 van toepassing.

Or. en

Motivering

In dit nieuwe artikel worden alle vereisten voor niet-EU-schepen die een EU-haven aandoen 
bijeengevoegd, in aanvulling op de recyclingheffing in artikel 5 bis. De lidstaten dienen er 
ook voor te zorgen dat deze schepen de verboden op bepaalde gevaarlijke materialen 
eerbiedigen en dat zij een inventaris aan boord hebben. Niet-EU-schepen die tot een bepaalde 
ouderdom EU-schepen waren, moeten ook een recyclingplan hebben. De richtlijn betreffende 
havenstaatcontrole is van toepassing op alle schepen, ongeacht onder welke vlag zij varen, en 
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de bepalingen inzake inspecties van niet-EU-schepen moeten dan ook de bepalingen 
weerspiegelen die voor EU-schepen gelden (zie artikel 11 bis).

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) opereren vanuit permanente, 
aangelegde bouwwerken (droogdokken, 
kades of betonnen scheepshellingen);

Or. en

Motivering

Het vereiste dat de operaties plaatsvinden vanuit permanente, aangelegde bouwwerken moet 
een minimumeis zijn, om te waarborgen dat gevaarlijke materialen ingesloten kunnen 
worden. Dit is toegevoegd om te verduidelijken dat inrichtingen die de huidige en nog steeds 
meest voorkomende methode van “stranding” hanteren, niet in aanmerking komen voor 
opname in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) voldoende kranen ter beschikking 
hebben om van het schip verwijderde 
delen te kunnen optillen;

Or. en

Motivering

Het vereiste om voldoende kranen beschikbaar te hebben om verwijderde delen te kunnen 
optillen moet een minimumeis zijn voor het veilig ontmantelen van een schip. Dit is 
toegevoegd om te verduidelijken dat inrichtingen die de huidige en nog steeds meest 
voorkomende methode van “stranding” hanteren, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
kranen, maar uitsluitend van de zwaartekracht, niet in aanmerking komen voor opname in de 
Europese lijst.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 — letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheer- en monitoringsystemen, -
procedures en -technieken vaststellen die 
geen gezondheidsrisico inhouden voor de 
betrokken arbeiders of voor de bevolking 
in de omgeving van de 
scheepsrecyclinginrichting en die de 
negatieve milieugevolgen van 
scheepsrecycling voorkomen, verminderen, 
tot een minimum beperken en voor zover 
haalbaar elimineren;

(b) beheer- en monitoringsystemen, -
procedures en -technieken vaststellen die 
waarborgen dat er geen gezondheidsrisico 
optreedt voor de betrokken arbeiders of 
voor de bevolking in de omgeving van de 
scheepsrecyclinginrichting en die de 
negatieve milieugevolgen van 
scheepsrecycling voorkomen, verminderen, 
tot een minimum beperken en voor zover 
haalbaar elimineren;

Or. en

Motivering

Taalkundige correctie: beheer- en monitoringsystemen houden normaal gesproken op zich 
geen gezondheidsrisico in, maar worden ingezet om te waarborgen dat er geen 
gezondheidsrisico optreedt.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een scheepsrecyclingplan opstellen en 
goedkeuren;

(d) een scheepsrecyclingplan opstellen en 
vaststellen;

Or. en

Motivering

Taalkundige correctie: goedkeuring behoort tot de taken van de bevoegde autoriteiten. Een 
scheepsrecyclinginrichting stelt een scheepsrecyclingplan vast.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) zorgen voor de insluiting van alle 
gevaarlijke materialen aan boord van een 
schip gedurende het recyclingproces om te 
voorkomen dat deze gevaarlijke materialen 
vrijkomen in het milieu en met name in 
intergetijdengebieden;

(k) zorgen voor de insluiting van alle 
gevaarlijke materialen aan boord van een 
schip gedurende het recyclingproces om te 
voorkomen dat deze gevaarlijke materialen 
vrijkomen in het milieu en met name in 
intergetijdengebieden, in het bijzonder 
door het onderste deel in een permanent 
of drijvend droogdok te verwerken;

Or. en

Motivering
Er moet duidelijker worden aangegeven hoe de insluiting van gevaarlijke materialen 
bewerkstelligd kan worden. Het bovenste deel van een schip dient uitsluitend in permanente 
bouwwerken verwerkt te worden (zie artikel 12, alinea 2, letter a bis (nieuw)), maar het 
onderste deel, met alle olie en oliehoudend slik, moet in een permanent of drijvend droogdok 
worden verwerkt om de insluiting van alle gevaarlijke materialen te garanderen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) gevaarlijke materialen en afvalstoffen 
uitsluitend behandelen op ondoordringbare 
vloeren met doeltreffende 
drainagesystemen;

(m) onverminderd het bepaalde onder 
letter k, gevaarlijke materialen en 
afvalstoffen uitsluitend behandelen op 
ondoordringbare vloeren met doeltreffende 
drainagesystemen;

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat drainagesystemen toch ook alle gevaarlijke materialen en afvalstoffen 
moeten insluiten.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) ervoor zorgen dat alle afvalstoffen 
uitsluitend worden overgebracht naar 
recyclinginrichtingen die erkend zijn om 
deze zonder de volksgezondheid in gevaar 
te brengen en op een milieuverantwoorde 
wijze te recyclen;

Or. en

Motivering

Het staalafval dat gerecycled wordt bevat vaak gevaarlijke materialen, die een gevaar kunnen 
vormen voor de volksgezondheid en het milieu indien ze niet op de juiste wijze gerecycled 
worden. Al het afval dat gerecycled wordt, dient daarom naar inrichtingen te gaan die erkend 
zijn om dit te recyclen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) geeft de scheepsrecyclinginrichting aan
over welke door haar bevoegde autoriteiten 
verleende toestemming, licentie of 
erkenning voor het verrichten van 
scheepsrecycling zij beschikt en 
specificeert zij de beperkingen inzake 
afmetingen (maximumlengte, -breedte en -
massa van het lege schip) van de schepen 
waarvoor zij een erkende 
recyclinginrichting is, alsook eventuele 
andere toepasselijke beperkingen;

(1) geeft de scheepsrecyclinginrichting aan 
over welke door haar bevoegde autoriteiten 
verleende toestemming, licentie of 
erkenning voor het verrichten van 
scheepsrecycling zij beschikt en 
specificeert zij de beperkingen inzake 
afmetingen (maximumlengte, -breedte en -
massa van het lege schip) van de schepen 
waarvoor zij een erkende 
recyclinginrichting is, alsook eventuele 
andere toepasselijke beperkingen en 
voorwaarden;

Or. en
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Motivering

Ook de van toepassing zijnde voorwaarden dienen te worden aangegeven, aangezien deze niet 
per definitie onder “beperkingen” vallen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. levert de scheepsrecyclinginrichting 
bewijs dat zij voldoet aan alle bepalingen 
op het gebied van gezondheid en
veiligheid in de wetgeving van dat land;

Or. en

Motivering

De gezondheid en veiligheid van de werknemers zijn van groot belang in het kader van 
scheepsrecycling. De inrichting dient te bewijzen dat zij aan deze bepalingen voldoet.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. maakt zij een overzicht van alle 
onderaannemers die rechtstreeks bij het 
proces van scheepsrecycling betrokken 
zijn en legt zij bewijzen over van hun 
vergunningen;

Or. en

Motivering

Onderaannemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de scheepsrecycling kunnen extra risico’s 
veroorzaken, of zelf bijzondere risico’s lopen, indien zij niet goed zijn opgeleid. Om de 
veiligheid van zowel de recyclingoperatie als de onderaannemers te waarborgen, dient er een 
overzicht van deze onderaannemers te worden gemaakt en dienen er bewijzen van hun 
vergunningen te worden overgelegd.
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

welk afvalbeheersproces binnen de 
inrichting zal worden toegepast:
verbranding, storting, of een andere 
afvalverwerkingsmethode en levert zij 
bewijs dat het toegepaste proces wordt 
uitgevoerd zonder de volksgezondheid in 
gevaar te brengen, zonder het milieu 
schade te berokkenen en, met name:

welk afvalverwerkingsproces binnen de 
inrichting zal worden toegepast:
verbranding, storting, of een andere 
afvalverwerkingsmethode en levert zij 
bewijs dat het toegepaste proces wordt 
uitgevoerd zonder de volksgezondheid in 
gevaar te brengen, zonder het milieu 
schade te berokkenen en, met name:

Or. en

Motivering

De terminologie dient consequent te worden gebruikt.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) welk afvalbeheersproces wordt 
toegepast wanneer het gevaarlijke 
materiaal is bestemd voor een volgende 
afvalverwerkingsinstallatie buiten de 
scheepsrecyclinginrichting. De volgende 
gegevens worden verstrekt met betrekking 
tot elke volgende 
afvalverwerkingsinstallatie:

(c) welk afvalverwerkingsproces wordt 
toegepast wanneer het gevaarlijke 
materiaal is bestemd voor een volgende 
afvalverwerkingsinstallatie buiten de 
scheepsrecyclinginrichting. De volgende 
gegevens worden verstrekt met betrekking 
tot elke volgende 
afvalverwerkingsinstallatie:

Or. en

Motivering

De terminologie dient consequent te worden gebruikt.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) bewijs dat de 
afvalverwerkingsinstallatie erkend is om 
het gevaarlijke materiaal te verwerken;

(ii) bewijs dat de 
afvalverwerkingsinstallatie door de 
relevantie bevoegde autoriteit erkend is 
om het gevaarlijke materiaal te verwerken;

Or. en

Motivering

Er moet worden aangegeven wie de erkenning verstrekt.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) dat zij een systeem heeft ingevoerd 
waarmee wordt vastgelegd hoeveel 
gevaarlijke materialen er daadwerkelijk 
uit elke schip verwijderd worden in 
vergelijking met de inventaris van 
gevaarlijke materialen en welke 
verwerkingsprocessen er binnen de 
inrichting en buiten de inrichting voor 
deze materialen worden ingezet;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de gevaarlijke materialen getraceerd kunnen worden vanaf de 
inventaris tot aan de daadwerkelijke verwerking. Dergelijke traceersystemen worden in 
verschillende landen al toegepast.
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. beschikt zij over de benodigde 
verzekering die gezondheids- en 
veiligheidsclaims dekt, alsmede de 
herstelkosten van milieuschade, in 
overeenstemming met de relevante 
wetgeving van de lidstaat of het derde 
land waar de inrichting gevestigd is;

Or. en

Motivering

Deze bepaling is als minimumnorm voor scheepsrecyclinginrichtingen opgenomen in de 
scheepsrecyclingstrategie van het Verenigd Koninkrijk van februari 2007.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. monitort zij regelmatig het water en 
de sedimenten in de nabijheid van de 
scheepsrecyclinginrichting om deze te 
controleren op vervuiling.

Or. en

Motivering

Dit is een verkorte versie van de bepaling die als minimumnorm voor 
scheepsrecyclinginrichtingen is opgenomen in de scheepsrecyclingstrategie van het Verenigd 
Koninkrijk van februari 2007.
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Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van in een lidstaat gevestigde 
scheepsrecyclinginrichtingen

Schrappen

1. De bevoegde autoriteiten erkennen op 
hun grondgebied gevestigde 
scheepsrecyclinginrichtingen die voldoen 
aan de vereisten van artikel 12 voor het 
verrichten van scheepsrecycling. Die 
erkenning mag voor ten hoogste vijf jaar 
aan de scheepsrecyclinginrichtingen 
worden verleend.
2. De lidstaten stellen een lijst op van de 
scheepsrecyclinginrichtingen die zij 
overeenkomstig lid 1 hebben erkend en 
actualiseren deze.
3. De in lid 2 bedoelde lijst wordt 
onverwijld en uiterlijk een jaar na de 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie 
meegedeeld.
4. Wanneer een 
scheepsrecyclinginrichting niet langer 
aan de vereisten van artikel 12 voldoet, 
trekt de lidstaat de aan de 
scheepsrecyclinginrichting in kwestie 
verleende erkenning in en stelt zij de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
5. Wanneer een nieuwe 
scheepsrecyclinginrichting is erkend 
overeenkomstig lid 1, stelt de lidstaat de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

In een lidstaat gevestigde scheepsrecyclinginrichtingen dienen ook bij de Commissie een 
aanvraag in te dienen voor opname in de Europese lijst, in het belang van de harmonisatie.
Daarom moet het hele artikel worden geschrapt.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buiten de Unie gevestigde 
scheepsrecyclinginrichtingen

Opname van een 
scheepsrecyclinginrichting in de Europese 
lijst

Or. en

Motivering

Amendement in overeenstemming met het schrappen van artikel 14. Alle bedrijven die een 
specifieke scheepsrecyclinginrichting willen laten opnemen in de Europese lijst, en niet 
uitsluitend bedrijven die buiten de Unie gevestigd zijn, moeten een aanvraag indienen bij de 
Commissie, in het belang van de harmonisatie.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een buiten de Unie gevestigd
recyclingbedrijf dat schepen wil recyclen 
die de vlag van een lidstaat voeren, dient 
bij de Commissie een aanvraag in voor de 
opname van zijn 
scheepsrecyclinginrichting in de Europese 
lijst.

1. Een recyclingbedrijf dat een 
scheepsrecyclinginrichting bezit en EU-
schepen wil recyclen die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, dient bij de Commissie een 
aanvraag in voor de opname van zijn 
scheepsrecyclinginrichting in de Europese 
lijst.

Or. en

Motivering

Correctie van verkeerde nummering in het voorstel van de Commissie.

Amendement in overeenstemming met het schrappen van artikel 14. Alle bedrijven die een 
specifieke scheepsrecyclinginrichting willen laten opnemen in de Europese lijst, ook bedrijven 
die in de Unie gevestigd zijn, moeten een aanvraag indienen bij de Commissie, in het belang 
van de harmonisatie.
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Die aanvraag gaat vergezeld van de 
krachtens artikel 13 en bijlage VI vereiste 
gegevens en ondersteunende bewijsstukken 
waaruit blijkt dat de 
scheepsrecyclinginrichting aan de vereisten 
van artikel 12 voldoet.

2. Die aanvraag gaat vergezeld van de 
krachtens artikel 13 en bijlage VI vereiste 
gegevens en ondersteunende bewijsstukken 
waaruit blijkt dat de 
scheepsrecyclinginrichting aan de vereisten 
van artikel 12 voldoet.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van het in bijlage VI 
opgenomen formulier inzake de 
identificatie van de 
scheepsrecyclinginrichting.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van het in bijlage VI 
opgenomen formulier inzake de 
identificatie van de 
scheepsrecyclinginrichting.

Or. en

Motivering

Correctie van verkeerde nummering in het voorstel van de Commissie.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Door opname in de Europese lijst aan 
te vragen, aanvaarden 
scheepsrecyclinginrichtingen de 
mogelijkheid dat zij vóór of na hun 
opname in de Europese lijst worden 
onderworpen aan een inspectie ter plaatse 
door de Commissie of personen die 
namens haar optreden, om te verifiëren of 
zij aan de vereisten van artikel 12 voldoen.

3. Om in de Europese lijst te worden 
opgenomen, worden 
scheepsrecyclinginrichtingen vóór hun 
opname in de Europese lijst en vervolgens 
om de twee jaar geïnspecteerd door een 
internationaal team van deskundigen, 
benoemd door de Commissie, teneinde te
verifiëren of zij aan de vereisten van artikel 
12 voldoen. De scheepsrecyclinginrichting 
stemt er ook mee in dat zij kan worden 
onderworpen aan extra onaangekondigde 
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inspecties ter plaatse door een 
internationaal team. Het internationale 
team van deskundigen werkt bij de 
uitvoering van deze inspecties ter plaatse 
samen met de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat of het derde land waar de 
inrichting is gevestigd. De samenvatting 
van de uitkomsten van deze inspectie 
wordt permanent ter inzage gesteld voor 
het publiek, ook in elektronisch formaat.

Or. en

Motivering

Met scheepsrecycling zijn grote hoeveelheden gevaarlijke materialen gemoeid. Als we een 
uitzondering willen maken en de uitvoer van sloopschepen onder EU-vlag uit de EU naar 
niet-OESO-landen willen legaliseren, vanwege het speciale karakter van die schepen, moeten 
we er zeker van kunnen zijn dat de verwerking voldoet aan de vereisten van deze verordening.
Daarom moeten regelmatige inspecties een voorwaarde zijn voor opname van een inrichting 
in de Europese lijst. Dit waarborgt de gelijke behandeling van alle inrichtingen, en de 
internationale samenstelling van het team alsmede de samenwerking met de relevante 
bevoegde autoriteit moeten algemene acceptatie bevorderen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Op basis van een beoordeling van de 
overeenkomstig lid 2 verstrekte gegevens 
en ondersteunende bewijsstukken besluit 
de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling een buiten de Unie 
gevestigde scheepsrecyclinginrichting al 
dan niet in de Europese lijst op te nemen.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in lid 27 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. Op basis van een beoordeling van de 
overeenkomstig lid 2 verstrekte gegevens 
en ondersteunende bewijsstukken besluit 
de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling een in een lidstaat of
buiten de Unie gevestigde 
scheepsrecyclinginrichting al dan niet in de 
Europese lijst op te nemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in lid 27 bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Correctie van verkeerde nummering in het voorstel van de Commissie (zie ook correcte 
verwijzing in artikel 16, lid 3, letter a, sub ii).

Amendement in overeenstemming met het schrappen van artikel 14. Er moet slechts één EU-
procedure zijn voor de opname van scheepsrecyclinginrichtingen in de lijst, ongeacht hun 
plaats van vestiging.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese lijst wordt uiterlijk 
zesendertig maanden na de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en op de website van de 
Commissie.

2. De Europese lijst wordt uiterlijk 
vierentwintig maanden na […] 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en op de website van de 
Commissie. *.

_____________
* PB gelieve de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te vullen.

Or. en

Motivering

Twee jaar na inwerkingtreding dient voor de Commissie ruim voldoende te zijn om de eerste 
Europese lijst te kunnen opstellen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op de Europese lijst staat de 
volgende informatie over de 
scheepsrecyclinginrichting:
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(a) de recyclemethode;
(b) het type en de grootte van de schepen 
die geschikt zijn voor recycling; en
(c) eventuele beperkingen die voor de 
inrichting gelden, bijvoorbeeld op het 
gebied van het beheer van gevaarlijk 
afval.

Or. en

Motivering

Voor scheepseigenaren is het belangrijk dat zij over deze informatie met betrekking tot 
scheepsrecyclinginrichtingen op de Europese lijst kunnen beschikken, zodat zij een passende 
inrichting kunnen kiezen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Op de Europese lijst wordt de datum 
vermeld waarop de 
scheepsrecyclinginrichting in de lijst is 
opgenomen. Opname in de lijst is geldig 
voor een periode van maximaal vijf jaar 
en is hernieuwbaar.

Or. en

Motivering

De opname in de Europese lijst moet telkens slechts vijf jaar geldig zijn, maar moet wel 
hernieuwbaar zijn. Hiermee wordt gewaarborgd dat inrichtingen geactualiseerde gegevens 
verstrekken.
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Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Indien er belangrijke 
wijzigingen worden aangebracht in de 
gegevens die aan de Commissie worden 
verstrekt, verstrekken de 
scheepsrecyclinginrichtingen op de 
Europese lijst onmiddellijk 
geactualiseerde bewijsstukken. De 
scheepsrecyclinginrichting verklaart in 
alle gevallen drie maanden vóór het 
aflopen van de vijf jaar durende opname 
in de Europese lijst dat:
(a) de door haar verstrekte bewijsstukken 
volledig en up-to-date zijn;
(b) de scheepsrecyclinginrichting nog 
steeds voldoet en zal blijven voldoen aan 
de vereisten van artikel 12.

Or. en

Motivering

De verplichtingen van de scheepsrecyclingbedrijven inzake het actualiseren van hun 
informatie moeten worden verduidelijkt.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om een scheepsrecyclinginrichting in de 
Europese lijst op te nemen in elk van de 
volgende gevallen:

(a) om een scheepsrecyclinginrichting in de 
Europese lijst op te nemen wanneer 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, besloten 
is haar in de Europese lijst op te nemen;

(i) wanneer zij is erkend overeenkomstig 
artikel 13;
(ii) wanneer overeenkomstig artikel 15, lid 
4, besloten is haar in de Europese lijst op 
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te nemen;

Or. en

Motivering

Het is niet nodig naar artikel 13 te verwijzen, aangezien alle relevante bepalingen in artikel 
15, lid 4, staan.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter b – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) wanneer de scheepsrecyclinginrichting 
langer dan vijf jaar in de lijst is 
opgenomen en geen bewijs heeft geleverd 
dat ze nog aan de vereisten van artikel 12 
voldoet.

(2) wanneer de scheepsrecyclinginrichting 
drie maanden vóór het aflopen van de vijf 
jaar durende opname in de lijst geen 
bewijsstukken heeft geleverd dat ze nog 
aan de vereisten van artikel 12 voldoet.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke uiterste datum worden vastgesteld waarop de 
scheepsrecyclinginrichting geactualiseerde bewijsstukken geleverd dient te hebben om aan te 
tonen dat zij nog steeds voldoet aan de vereisten van artikel 12, teneinde in de lijst 
opgenomen te blijven. Een scheepsrecyclinginrichting moet van de Europese lijst worden 
geschrapt indien zij drie maanden vóór het aflopen van de vijf jaar durende opname in de lijst
geen bewijsstukken daarvan heeft geleverd.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stelt de overheid minstens 14 dagen
vóór de geplande aanvang van de recycling 
in kennis van het voornemen een schip te 
recyclen zodat de overheid de inspectie en 
de krachtens deze verordening vereiste 

(a) stelt de overheid minstens twee 
maanden vóór de geplande aanvang van de 
recycling in kennis van het voornemen een 
schip te recyclen zodat de overheid de 
inspectie en de krachtens deze verordening 
vereiste certificatie kan voorbereiden; 
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certificatie kan voorbereiden; tegelijkertijd deelt hij zijn voornemen een 
schip te recyclen mee aan de overheid van 
het land onder wiens jurisdictie hij op dat 
tijdstip valt;

Or. en

Motivering

Een termijn van twee weken voor de kennisgeving aan de overheid is te kort. In 
overeenstemming met het voorstel om het scheepsrecyclingplan twee maanden voor de 
beoogde datum van ontmanteling ter goedkeuring in te dienen bij de bevoegde autoriteiten 
(zie artikel 7, lid 2 bis), moet de kennisgeving op hetzelfde tijdstip worden verstuurd (zie ook 
het volgende amendement).

Om een correcte toepassing van deze verordening te waarborgen, moet de scheepseigenaar, 
met het oog op een goede samenwerking, zijn voornemen ook meedelen aan de overheid van 
het land onder wiens jurisdictie hij op dat moment valt.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bezorgt het definitieve 
scheepsrecyclingplan ten minste twee 
maanden voor de geplande start van de 
recycling aan de bevoegde autoriteit en 
stelt tegelijkertijd de autoriteit van de 
havenstaat in kennis van zijn voornemen 
om met de recycling te beginnen, zoals 
vereist volgens artikel 7, lid 2 bis.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het nieuwe vereiste dat met amendement 51 wordt 
ingevoerd. De bevoegde autoriteit moet twee maanden voor de geplande start van de 
recycling op de hoogte worden gebracht van het recyclingplan, opdat zij voldoende tijd heeft 
om het uitdrukkelijk goed te keuren. De bevoegde autoriteit van de havenstaat moet met 
inachtneming van dezelfde termijn worden geïnformeerd.
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Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gegevens met betrekking tot illegale 
recycling en door de lidstaat genomen 
vervolgmaatregelen.

(c) gegevens met betrekking tot illegale 
recycling en door de lidstaat genomen 
vervolgmaatregelen, met inbegrip van 
nadere informatie over de overeenkomstig 
artikel 23 vastgestelde sancties.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook verslag uitbrengen over de door hen toegepaste sancties. Dit is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat die sancties in overeenstemming met artikel 23 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat dient het rapport in
uiterlijk op 31 december 2015 en 
vervolgens om de twee jaar.

2. Elke lidstaat dient uiterlijk op 31 
december 2015 en vervolgens jaarlijks een 
dergelijk rapport in.

Or. en

Motivering

Om beter toezicht te kunnen houden op de correcte toepassing van deze verordening, dienen 
de lidstaten jaarlijks verslag uit te brengen aan de Commissie.
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie slaat deze gegevens 
op in een elektronische databank die 
permanent toegankelijk is voor het 
publiek.

Or. en

Motivering

De door de lidstaten gerapporteerde gegevens dienen door de Commissie te worden 
samengevoegd in een elektronische databank die permanent toegankelijk moet zijn voor het 
publiek, om voor transparantie te zorgen met betrekking tot de daadwerkelijke toepassing van 
deze verordening in de lidstaten.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties gelden voor schepen die:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties gelden voor de eigenaars van EU-
en niet-EU-schepen die:

Or. en

Motivering

De sancties kunnen niet van toepassing zijn op schepen als zodanig, maar alleen op de 
scheepseigenaren. Er moeten doeltreffende sancties gelden voor zowel EU- als niet-EU-
schepen wanneer ze bepaalde essentiële documenten niet aan boord hebben (zie de specifieke 
inbreuken vermeld in de amendementen 106 tot en met 108).

Inbreuken die ertoe leiden dat schepen op illegale wijze voor recycling worden overgebracht, 
moeten afzonderlijk worden behandeld en moeten onder het strafrecht vallen (zie amendement 
110).
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Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) niet voldoen aan het bepaalde in 
artikel 4 en artikel 11 ter betreffende het 
verbod op bepaalde gevaarlijke 
materialen;

Or. en

Motivering

Er moeten sancties gelden voor scheepseigenaren wier schepen niet voldoen aan de 
bepalingen inzake het verbod op gevaarlijke materialen.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) geen krachtens de artikelen 5 en 28 
vereiste inventaris van gevaarlijke 
materialen aan boord hebben;

(b) geen geldige inventaris van gevaarlijke 
materialen als bedoeld in de artikelen 5 en 
11 ter aan boord hebben;

Or. en

Motivering

Dit is een kleine precisering van het Commissievoorstel om duidelijk te maken dat het niet 
volstaat om een inventaris aan boord te hebben, maar dat dit een geldige inventaris moet zijn, 
die gedurende de operationele levensduur van het schip goed moet worden bijgehouden en 
steeds moet worden geactualiseerd.

Met amendement 35 werd een tijdschema ingevoerd voor de verplichte inventaris. Als gevolg 
daarvan worden met amendement 117 de overgangsbepalingen van artikel 28 geschrapt, 
zodat de verwijzing naar dat artikel komt te vervallen. In plaats daarvan moet een verwijzing 
naar artikel 11 ter worden opgenomen, aangezien de sancties eveneens moeten gelden voor 
niet-EU-schepen.
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Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) geen scheepsrecyclingplan als bedoeld 
in de artikelen 7 en 11 ter aan boord 
hebben;

Or. en

Motivering

Er moeten ook sancties gelden voor scheepseigenaren wier schepen geen 
scheepsrecyclingplan aan boord hebben.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letters e t/m i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor recycling zijn afgezonden zonder 
dat ze aan de algemene vereisten voor de 
voorbereiding van artikel 6 voldoen;

Schrappen

(f) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een krachtens artikel 6 vereist 
inventariscertificaat;
(g) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een krachtens artikel 6 vereist "geschikt 
voor recyling"-certificaat;
(h) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een krachtens artikel 21 vereiste 
schriftelijke kennisgeving aan de 
overheid;
(i) zijn gerecycled op een wijze die niet 
strookt met het krachtens artikel 7 vereiste 
scheepsrecyclingplan.

Or. en

(Dit amendement houdt verband met amendement 110.)
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Motivering

De bepalingen inzake strafrechtelijke delicten moeten afzonderlijk worden behandeld in het 
volgende lid (zie amendement 110).

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
krachtens Richtlijn 2008/99/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht1 geldende sancties van 
toepassing zijn op eigenaren van EU-
schepen die:
(a) voor recycling zijn afgezonden zonder 
dat ze aan de algemene vereisten van 
artikel 6 van deze verordening voldoen;
(b) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een inventariscertificaat als bedoeld in 
artikel 10, lid 1, van deze verordening;
(c) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een contract als bedoeld in artikel 9 van 
deze verordening;
(d) voor recycling zijn afgezonden zonder 
een schriftelijke kennisgeving aan de 
overheid als bedoeld in artikel 21 van deze 
verordening;
(e) zijn gerecycled zonder goedkeuring 
van het scheepsrecyclingplan door de 
bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 
7, lid 2, punt b, of zijn gerecycled op een 
wijze die niet strookt met het in artikel 7 
van deze verordening bedoelde 
scheepsrecyclingplan.
_________________________

1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28.

Or. en
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(Heropneming van de volgende punten uit artikel 23, lid 1, van het Commissievoorstel:
letter (e) wordt, in gewijzigde vorm, letter (a) in dit nieuwe lid;
letter (f) wordt, in gewijzigde vorm, letter (b) in dit nieuwe lid;

letter (g) wordt geschrapt, daar deze bepaling wordt gedekt door letter (a) in dit nieuwe lid;
letter (h) wordt, in ongewijzigde vorm, letter (d);

letter (i) wordt, in gewijzigde vorm, letter (e).)

Motivering

Volgens artikel 3 van Richtlijn 2008/99/EG wordt de illegale overbrenging van afvalstoffen 
strafbaar gesteld. Wanneer een EU-schip vóór de bekendmaking van de Europese lijst naar 
een niet-OESO-land, of na bekendmaking van de Europese lijst naar een niet in de lijst 
opgenomen inrichting, dan wel zonder de documenten die krachtens deze verordening vereist 
zijn of zonder goedkeuring van het scheepsrecyclingplan wordt overgebracht, is de 
overbrenging van het schip klaarblijkelijk onwettig. Dergelijke overbrengingen vormen 
strafrechtelijke delicten en moeten daarom onder de sanctiebepalingen van Richtlijn 
2008/99/EG vallen.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties zijn doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend. Met name zijn de 
toepasselijke sancties op het afzenden van 
een schip voor recycling in een 
scheepsrecyclinginrichting die niet in de 
Europese lijst is opgenomen, minstens 
even hoog als de prijs die aan de 
scheepseigenaar voor zijn schip is betaald.

2. Met name onverminderd de toepassing 
van artikel 5 van Richtlijn 2008/99/EG,
zijn de toepasselijke sancties op het 
afzenden van een schip voor recycling in 
een scheepsrecyclinginrichting die niet in 
de Europese lijst is opgenomen, minstens 
even hoog als het tweevoud van de prijs 
die aan de scheepseigenaar voor zijn schip 
is betaald.

Or. en

Motivering

De bepaling dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn, is reeds 
gedekt door de verwijzing naar Richtlijn 2008/99/EG in lid 1 bis. Het verlies van een bedrag 
ter hoogte van de voor het schip betaalde prijs is als sanctie niet voldoende doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De sanctie moet ten minste een tweevoud van de voor het schip 
betaalde prijs bedragen.
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Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een schip wordt verkocht en, 
binnen minder dan zes maanden na de 
verkoop, wordt afgezonden voor recycling 
in een inrichting die niet in de Europese 
lijst is opgenomen, worden de sancties:

5. Wanneer een EU-schip wordt verkocht 
en, binnen twee jaar na de verkoop, wordt 
afgezonden voor recycling in een inrichting 
die niet in de Europese lijst is opgenomen, 
worden de sancties:

(a) aan de laatste en voorlaatste eigenaar 
samen opgelegd indien het schip nog 
steeds de vlag van een lidstaat van de EU
voert;

(a) aan de laatste eigenaar opgelegd indien
het schip nog steeds de vlag van een 
lidstaat voert;

(b) enkel aan de voorlaatste eigenaar 
opgelegd indien een schip niet langer de 
vlag van een lidstaat van de EU voert.

(b) aan de laatste eigenaar opgelegd die het 
schip in die periode van twee jaar onder 
een vlag van een lidstaat heeft laten 
varen, indien het schip niet langer de vlag 
van een lidstaat van de EU voert.

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie zouden de sancties alleen gelden voor eigenaren die 
hun schepen in de laatste zes maanden hebben uitgevlagd. Voor een doeltreffende regeling 
moet deze periode worden verlengd tot twee jaar, omdat anders een sterke prikkel zou worden 
gegeven om schepen zes maanden voor de verkoop uit te vlaggen. Aangezien een schip in de 
laatste maanden verschillende keren kan worden doorverkocht, dient de sanctie van 
toepassing te zijn op de laatste eigenaar die het schip onder de vlag van een EU-lidstaat laat 
varen, in plaats van op de voorlaatste eigenaar.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen voorzien in 
uitzonderingen op de in lid 5 bedoelde 
sancties wanneer de scheepseigenaar zijn
schip niet heeft verkocht met het 
voornemen het te laten recyclen. In dat 
geval verzoeken de lidstaten om bewijs ter 
staving van de bewering van de 

6. De lidstaten kunnen alleen voorzien in 
uitzonderingen op de in lid 5 bedoelde 
sancties indien een schip door overmacht 
schipbreuk lijdt en als gevolg daarvan 
afval wordt in de zin van Richtlijn 
2008/98/EG.
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scheepseigenaar, met inbegrip van een 
kopie van de verkoopsovereenkomst.

Or. en

Motivering

Deze uitzonderingsbepaling zorgt voor een lacune die nu al wordt gebruikt om de 
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen te omzeilen. In het verleden hebben 
scheepseigenaren valse contracten voorgelegd om te doen voorkomen dat een verdere 
exploitatie beoogd werd, terwijl zij eigenlijk voornemens waren de schepen te laten 
ontmantelen. Een uitzondering op de sancties is alleen gerechtvaardigd indien een schip als 
gevolg van overmacht moet worden afgedankt.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het verzoek om maatregelen en 
de bijbehorende opmerkingen aannemelijk 
maken dat er sprake is van een inbreuk op 
de verordening neemt de bevoegde 
autoriteit deze opmerkingen en dit verzoek 
om maatregelen in overweging. In zulke 
gevallen biedt de bevoegde autoriteit het 
recyclingbedrijf de gelegenheid zijn 
standpunt met betrekking tot het verzoek 
om maatregelen en de bijbehorende 
opmerkingen kenbaar te maken.

3. Wanneer het verzoek om maatregelen en 
de bijbehorende opmerkingen aannemelijk 
maken dat er sprake is van een inbreuk op 
de verordening neemt de bevoegde 
autoriteit deze opmerkingen en dit verzoek 
om maatregelen in overweging. In zulke 
gevallen biedt de bevoegde autoriteit de 
scheepseigenaar en het recyclingbedrijf de 
gelegenheid hun standpunten met 
betrekking tot het verzoek om maatregelen 
en de bijbehorende opmerkingen kenbaar 
te maken.

Or. en

Motivering

Aangezien niet alleen het recyclingbedrijf, maar ook de scheepseigenaar inbreuk kan maken 
op de verordening, dient ook laatstgenoemde in de gelegenheid te worden gesteld zijn 
standpunt kenbaar te maken.
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Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen besluiten de leden 
1 en 4 niet toe te passen in gevallen van 
een dreigende inbreuk op deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is ongegrond om de leden 1 en 4 niet toe te passen in gevallen van een dreigende inbreuk 
op deze verordening.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 
9, 10 en 15, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt de 
Commissie met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening
voor onbepaalde tijd verleend.

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 
9, 10 en 15 bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
vijf jaar beginnende op ...*. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend verlengd met termijnen van 
dezelfde duur, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van elke 
termijn tegen die verlenging verzet.
____________________
* PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te vullen.

Or. en
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Motivering

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen moet niet voor onbepaalde tijd 
aan de Commissie worden verleend, maar voor een bepaalde termijn die stilzwijgend wordt 
verlengd. Dit is inmiddels de standaardformulering in de milieuwetgeving die sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is aangenomen.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overgangsbepaling Schrappen
1. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt voor alle schepen een inventaris 
van gevaarlijke materialen opgesteld.
2. Vóór de bekendmaking van de 
Europese lijst kunnen de lidstaten buiten 
de Unie gevestigde inrichtingen erkennen 
voor scheepsrecycling op voorwaarde dat 
op grond van door de scheepseigenaar of 
de scheepsrecyclinginrichtingen 
verstrekte of anderszins verkregen 
gegevens is geconstateerd dat de 
scheepsrecyclinginrichting voldoet aan de 
vereisten van artikel 12.

Or. en

Motivering

De overgangsbepaling is overbodig. De toepasselijke termijnen worden vastgesteld in het 
amendement op artikel 5. Het mag de lidstaten niet worden toegestaan om goedkeuring te 
verlenen aan scheepsrecycling in inrichtingen buiten de Unie, aangezien het erkenningsbeleid 
van de afzonderlijke lidstaten grote verschillen zou kunnen vertonen.
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/16/EG
Bijlage IV – punt 45 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Wijziging op Richtlijn 2009/16/EG 
betreffende havenstaatcontrole
Aan bijlage IV van Richtlijn 2009/16/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende 
havenstaatcontrole1 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
“45. Certificaat betreffende de inventaris 
van gevaarlijke stoffen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XX [de volledige 
titel van deze verordening toevoegen].*
_____________________
1 PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57.
* PB L […] van […], blz. [..].”

Or. en

Motivering

De elegantste manier om ervoor te zorgen dat alle schepen die een haven of ankerplaats in de 
EU aandoen, daadwerkelijk de volgens artikel 5, als gewijzigd, vereiste inventaris hebben 
opgesteld, is door het certificaat betreffende de inventaris toe te voegen aan de lijst van 
certificaten en documenten die overeenkomstig de richtlijn betreffende havenstaatcontrole in 
elk geval door iedere inspecteur moeten worden gecontroleerd.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
Verordening (EG) nr. 1013/2006
Artikel 1 – lid 3 – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i) schepen die vallen onder Verordening "i) schepen die vallen onder en voldoen 
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(EU) nr. XX [de volledige titel van deze 
verordening toevoegen](*).

aan de bepalingen van Verordening (EU) 
nr. XX [de volledige titel van deze 
verordening toevoegen](*).

Or. en

Motivering

Om te worden vrijgesteld van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen 
volstaat het niet dat een EU-schip onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordening 
valt. EU-schepen moeten ook daadwerkelijk voldoen aan de bepalingen van de nieuwe 
verordening om te kunnen worden vrijgesteld van de bepalingen inzake de overbrenging van 
afvalstoffen.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst deze verordening 
uiterlijk twee jaar na de datum van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Hongkong. Daarbij wordt overwogen 
inrichtingen die door de partijen bij het 
Verdrag van Hongkong zijn erkend in de 
Europese lijst van 
scheepsrecyclinginrichtingen op te nemen 
teneinde dubbel werk en administratieve 
lasten te voorkomen.

De Commissie toetst deze verordening 
uiterlijk twee jaar na de datum van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Hongkong. Daarbij wordt overwogen of 
het opnemen van inrichtingen die door de 
partijen bij het Verdrag van Hongkong zijn 
erkend in de Europese lijst van 
scheepsrecyclinginrichtingen strookt met 
de vereisten van deze verordening.

Or. en

Motivering

Gezien de veel zwakkere eisen die het Verdrag van Hongkong aan 
scheepsrecyclinginrichtingen stelt en gezien het feit dat het Verdrag van Hongkong niets 
bepaalt omtrent de behandeling van afval buiten de scheepsrecyclinginrichting, dienen alle 
inrichtingen die door de partijen bij het Verdrag van Hongkong zijn erkend te worden 
beoordeeld op basis van de bepalingen van deze verordening als zij in de Europese lijst 
opgenomen wensen te worden.
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Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
365e dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
derde dag volgende op die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Zij is van 
toepassing met ingang van …*
____________
* PB: een jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Deze formulering komt overeen met die van de bepalingen in de verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen. Er is geen reden om hiervan af te wijken. Een snelle 
inwerkingtreding is bevorderlijk voor de rechtszekerheid. De lidstaten, scheepseigenaren en 
scheepsrecyclinginrichtingen dienen een overgangsperiode van een jaar te krijgen voordat de 
nieuwe bepalingen van toepassing worden.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ozonafbrekend:
HCFK's

Or. en

Motivering

Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) zijn een groep ozonafbrekende chemicaliën die 
worden gebruikt ter vervanging van CFK’s. Weliswaar is het ozonafbrekende potentieel van 
HFCK’s minder groot dan dat van CFK’s, zij dragen wel sterker bij tot de opwarming van de 
aarde. De ontwikkelde landen hebben reeds maatregelen getroffen om het gebruik van 
HCFK’s te beperken om te kunnen voldoen aan de uitfaseringsverplichtingen van het 
Protocol van Montreal en de wijzigingen ervan, waarin een vermindering van het gebruik met 
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90 % ten opzichte van het referentieniveau tegen 2015 is vastgelegd. HCFK’s moeten 
daarom ook in de inventaris worden opgenomen om te waarborgen dat deze stoffen naar 
behoren worden behandeld.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Polyvinylchloride (PVC)

Or. en

Motivering

Volgens het werkdocument van de diensten van de Commissie bij het Groenboek betreffende 
een betere ontmanteling van schepen, van 22 mei 2007, vormt PVC meer dan 50 % van de 
resterende gevaarlijke materialen van afgedankte schepen (oliehoudend slik, olie en verf 
buiten beschouwing gelaten). De verwerking van PVC-afval gaat met tal van problemen 
gepaard, met name bij verbranding (bijv. dioxinevorming, ontstaan van een even grote of nog 
grotere hoeveelheid secundaire gevaarlijke afvalstoffen, waarbij de vrijkomende giftige 
stoffen gekenmerkt zijn door een hoge biologische beschikbaarheid). Daarom moet PVC 
worden opgenomen in de inventaris.

                                               


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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TOELICHTING

“Stelt dat het ethisch onaanvaardbaar is om de mensonwaardige en milieuverwoestende 
omstandigheden bij het ontmantelen van schepen langer te laten voortduren []”.

Resolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2008 over het Groenboek betreffende een 
betere ontmanteling van schepen1

1. Achtergrond
Krachtens de Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen is de uitvoer 
van gevaarlijke afvalstoffen van de EU naar niet-OESO-landen sinds 1998 verboden. Met dit 
verbod wordt op Europees niveau een wijziging (de zogenoemde “wijziging betreffende het 
verbod”) van het Verdrag van Bazel inzake beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, ten uitvoer gelegd.

Vanwege de talrijke gevaarlijke materialen die zich aan boord van schepen bevinden, moet 
elk schip dat voor ontmanteling is bestemd en dat uit de EU wordt uitgevoer, als gevaarlijk 
afval worden beschouwd, zodat het thans alleen binnen de OESO op legale wijze kan worden 
ontmanteld. De desbetreffende wetgeving wordt echter bijna systematisch omzeild. Volgens 
de effectbeoordeling van de Commissie is “in 2009 [...] meer dan 90 % van de schepen onder 
EU-vlag buiten de OESO ontmanteld, veelal in Zuid-Azië (India, Pakistan en Bangladesh) via 
de zogenoemde "strandingmethode" en met aanzienlijke milieu- en gezondheidseffecten.”
Wat moet onder “stranding” worden verstaan? Schepen worden bij vloed zo dicht mogelijk 
naar de kust gevaren en stranden vervolgens meestal op een zandbank in de getijdenzone, 
dicht bij het strand. Daar worden ze, alleen met behulp van snijbranders en de zwaartekracht, 
verticaal in stukken gesneden – de delen vallen daarbij op de zandbank. De mensen die dit 
werk uitvoeren zijn blootgesteld aan grote gezondheidsrisico’s van zowel acute als chronische 
aard, de gevaarlijke stoffen kunnen onmogelijk correct worden ingesloten en de gevaarlijke 
materialen die afzonderlijk uit de schepen worden verwijderd, worden niet naar behoren 
verwerkt.

Dit is kapitalisme in zijn grofste vorm. De meeste scheepseigenaren die een schip afdanken, 
proberen zoveel mogelijk winst te maken door hun schip te verkopen en te laten ontmantelen 
op een locatie waar de wetgeving nauwelijks of geen bescherming biedt voor werknemers en 
het milieu, waardoor de sloopondernemers hogere prijzen voor afgedankte schepen kunnen 
betalen. Het gaat om een duidelijke tekortkoming van de markt als gevolg van een “extreme 
externalisering van de kosten”2 die ten koste gaat van de gezondheid van de werknemers en 
het milieu.

“De hoeveelheid potentieel milieuverontreinigende stoffen (met name oliehoudend slik, olie, 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0222+0+DOC+XML+V0//NL (paragraaf 1).
2 Groenboek van de Commissie betreffende een betere ontmanteling van schepen, 
COM(2007) 269 definitief, blz. 7.
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verf, PVC en asbest) die tussen 2006 en 2015 uit sloopschepen zal worden gehaald en op 
sloopwerven zal terechtkomen, wordt geraamd op 5,5 miljoen ton.”1

De Commissie noemt drie redenen waarom de bestaande wetgeving vrijwel niet wordt 
nageleefd:

- het gebrek aan recyclingcapaciteit binnen de OESO, met name voor de grootste 
schepen,

- de felle en oneerlijke concurrentie tussen sloopondernemers uit de belangrijkste 
recyclinglanden Bangladesh, India en Pakistan met recyclingondernemingen die 
hogere technische normen in acht nemen (in de EU, Turkije, China),

- het feit dat de huidige wetgeving niet is aangepast aan de specifieke kenmerken van 
schepen: het is moeilijk vast te stellen wanneer een schip afval wordt; de wettelijke 
verplichtingen kunnen worden omzeild door de schepen uit te vlaggen.

De sloop van schepen vertoonde tussen 2007 en 2009 een groei met een factor zes (van 4,2 
miljoen brutoton tot 24,9 miljoen brutoton), een ontwikkeling die is aangewakkerd door het 
versneld uit de vaart nemen van enkelwandige tankers, de economische crisis en een grote 
overcapaciteit (de wereldvloot is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld van 574 miljoen brutoton 
in 2001 tot 1043 miljoen brutoton in 2011).2 En de sector zal naar alle waarschijnlijkheid 
blijven groeien, niet alleen vanwege de situatie op de markt (overcapaciteit en beperkte vraag 
naar vervoer), maar ook als gevolg van de naderende inwerkingtreding van het 
Ballastwaterverdrag van de IMO. In de huidige situatie zullen vele scheepseigenaren er 
wellicht toe neigen hun schepen af te danken in plaats van te investeren in dure aanpassingen 
die krachtens dat verdrag vereist zijn.

2. Het Verdrag van Hongkong
Om verbetering in de bestaande situatie te brengen, heeft de IMO een specifiek verdrag 
ontwikkeld. Het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord 
recyclen van schepen werd in 2009 aangenomen, maar moet nog door de grote vlaggen- en 
recyclingstaten worden geratificeerd voordat het in werking kan treden en effect kan sorteren.
Naar verwachting zal het verdrag niet voor 2020 in werking treden.

Op internationaal niveau bestaat er nog steeds onenigheid over de vraag of het Verdrag van 
Hongkong (VH) gelijkwaardig is aan het Verdrag van Bazel (VB). De Commissie is 
weliswaar van mening dat beide verdragen gelijkwaardig zijn3 – en heeft dan ook voorgesteld 
om schepen die onder de nieuwe verordening vallen vrij te stellen van de verordening 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen –, maar niet alle partijen bij het Verdrag van 
Bazel delen deze opvatting4. Een vergelijking tussen de beide verdragen – waarvan het ene 
reeds van kracht is, terwijl het andere dat pas over een aantal jaren zal zijn – is een 
ingewikkelde kwestie. Duidelijk is echter dat zij ten minste op de volgende punten 
                                               
1 Groenboek van de Commissie betreffende een betere ontmanteling van schepen, 
COM(2007) 269 definitief, blz. 2.
2 Persoonlijke mededeling van Nikos Mikelis van de IMO, gebaseerd op gegevens van IHS 
Fairplay.
3 Mededeling van de Commissie COM(2010) 88 definitief.
4 BC-10/17 Environmentally Sound Dismantling of Ships, Report of the Conference of the Parties to the Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on its tenth 
meeting, 17-21 October 2011, blz. 53, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf.
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verschillen:
- werkingssfeer: het VH houdt rekening met de levensduur van een schip, maar heeft 

anders dan het VB geen betrekking op de verdere verwerking van afvalstoffen na de 
ontmanteling bij het sloopbedrijf;

- normen: het VH voorziet niet in een verbod op de "strandingsmethode", terwijl deze 
volgens het VB geen aanvaardbare ontmantelingsmethode is;

- handhaving: het VH voorziet in de mogelijkheid van inspecties van schepen, maar niet 
van sloopwerven, en voorziet slechts in normale sancties, terwijl in het VB een 
vergunningsregeling voor sloopwerven wordt voorgeschreven en het illegale vervoer 
van gevaarlijke afvalstoffen als strafrechtelijk delict wordt aangemerkt.

3. Het voorstel van de Commissie

Volgens de Commissie heeft de voorgestelde verordening inzake scheepsrecycling tot doel 
met name in Zuid-Azië de negatieve gevolgen van het recyclen van schepen onder EU-vlag 
aanzienlijk te beperken zonder onnodige economische lasten te creëren.

Het toepassingsgebied van de Commissie beperkt zich tot schepen onder EU-vlag. Zij stelt 
voor een Europese lijst op te stellen van wereldwijde recyclinginrichtingen die aan bepaalde 
normen voldoen (die iets strenger zijn dan die van het VH, zo moeten bijvoorbeeld 
gevaarlijke materialen op ondoordringbare vloeren worden behandeld en moeten inrichtingen 
die de afvalstoffen na de ontmanteling verder behandelen voldoen aan de EU-normen met 
betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu), evenwel zonder 
verplichte controles. Schepen onder EU-vlag zouden dan niet langer onder de verordening 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen vallen, maar zouden voor ontmanteling kunnen 
worden afgezonden naar inrichtingen die in de lijst zijn opgenomen. De lidstaten zouden 
sancties moeten invoeren, terwijl NGO’s de mogelijkheid zouden krijgen om bevoegde 
autoriteiten te verzoeken handhavingsmaatregelen te treffen en in dit verband rechten in te 
roepen voor de rechter.

4. Reactie van de belangrijkste belanghebbenden

De Associatie van Reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) is verheugd over het 
voorstel van de Commissie, maar is van mening dat het “niet bevorderlijk zou zijn om in de 
verordening elementen op te nemen die verder gaan dan de vereisten van de IMO, aangezien 
dit tot verwarring zou leiden en van nadelige invloed zou zijn op de inspanningen ter 
verbetering van de praktijken en ”1

De NGO Shipbreaking Platform uit sterke kritiek op het voorstel van de Commissie aangezien 
dit volgens haar “in de praktijk zou kunnen neerkomen op een legalisering van de uitvoer van 
afgedankte schepen met gevaarlijke afvalstoffen van de EU naar de ontwikkelingslanden.” De 
organisatie pleit er daarom voor alle afgedankte schepen onder EU-vlag of in Europees bezit 

                                               
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc.
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te laten ontmantelen in OESO-landen.1

5. Resoluties van het Europees Parlement van 2008 en 2009

Het Europees Parlement heeft twee resoluties aangenomen over de ontmanteling van schepen 
– één naar aanleiding van het groenboek van de Commissie in 20082 en één naar aanleiding 
van de presentatie van de strategie van de Commissie in 20093.

In beide resoluties nam het Parlement een duidelijk standpunt in door te pleiten voor de 
volledige toepassing van het uitvoerverbod voor gevaarlijke afvalstoffen op schepen, voor een 
uitdrukkelijk verbod op de strandingmethode, voor een inventaris van gevaarlijke materialen 
voor alle schepen die EU-havens aandoen, en voor de instelling van een fonds voor 
milieuverantwoorde recyclingpraktijken, te financieren uit verplichte bijdragen van de 
scheepvaartsector.

6. Voornaamste voorstellen van de rapporteur
De rapporteur dacht oorspronkelijk aan een uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
verordening tot alle schepen in Europees bezit, maar moest op zoek naar andere oplossingen 
om het voorstel van de Commissie te versterken, aangezien de Juridische Dienst in zijn advies 
te kennen gaf dat de nationaliteit van de scheepseigenaar niet als criterium kan dienen voor de 
vaststelling van het toepassingsgebied van de verordening.

De rapporteur stelt voor om met name de volgende belangrijke wijzigingen aan te brengen in 
het voorstel van de Commissie:

a) een financieel mechanisme ter financiering van milieuverantwoorde scheepsrecycling,
b) een inventaris van gevaarlijke materialen voor alle schepen die EU-havens aandoen,
c) een scheepsrecyclingplan dat voor alle voor recycling bestemde EU-schepen die ouder 

zijn dan 20 jaar moet worden opgesteld en dat door de bevoegde autoriteiten dient te 
worden goedgekeurd,

d) verduidelijking van de vereisten inzake scheepsrecyclinginrichtingen, niet in de laatste 
plaats om te voorkomen dat afgedankte schepen op het strand worden gezet, en 
vereisten inzake controle op en regelmatige inspecties bij dergelijke inrichtingen,

e) strafrechtelijke sancties voor bepaalde inbreuken op de regelgeving.

ad a) De onderliggende oorzaak van het probleem zijn de bestaande averechtse prikkels die 
scheepseigenaren ertoe aanzetten afgedankte schepen te laten ontmantelen op locaties met de 
laagste normen, omdat de daar gevestigde sloopondernemingen de hoogste prijzen voor de 
schepen betalen. Er dient een financieringsmechanisme te worden ingevoerd ter financiering 
van milieuverantwoorde scheepsrecycling. Hiertoe dienen alle schepen die EU-havens 

                                               
1 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-
to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/.
2 Zie voetnoot 1.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0195+0+DOC+XML+V0//NL.
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aandoen, een heffing te betalen op basis van hun tonnage. De aldus geheven bedragen zouden 
naar een fonds vloeien waaruit premies worden betaald voor de recycling in 
scheepsrecyclinginrichtingen die voldoen aan de vereisten van de verordening om die 
inrichtingen op die manier concurrerend te maken. Dergelijke premies zouden alleen worden 
betaald voor de recycling van schepen die ten minste twee jaar onder EU-vlag varen. Hierdoor 
zou de waarde van de EU-schepen toenemen – in de lijst opgenomen inrichtingen zouden de 
laatste scheepseigenaar hogere prijzen kunnen betalen, zodat de prikkel voor 
scheepseigenaren om hun schepen uit te vlaggen zou wegvallen, en tegelijkertijd zou worden 
gewaarborgd dat het op het laatste moment omvlaggen van schepen niet wordt beloond.

ad b) Een verantwoorde scheepsrecycling staat of valt met een goede inventaris. De 
scheepvaartsector heeft er zich in 2009 formeel toe verbonden om inventarissen op te stellen 
voor zowel nieuwe als bestaande schepen.1 Helaas heeft slechts een handjevol 
scheepseigenaren zich hiernaar gedragen. Alle scheepseigenaren wier schepen EU-havens 
aandoen, moeten worden verplicht een inventaris op te stellen. Hierdoor zou een centrale 
bepaling van het Verdrag van Hongkong eerder van kracht worden.

ad c) Een verantwoorde scheepsrecycling staat of valt ook met een scheepsrecyclingplan op 
basis van een correcte inventaris. De gemiddelde ouderdom van voor recycling afgezonden 
schepen varieerde in het verleden van 26 jaar in de jaren 1990 tot 32 jaar tijdens de financiële 
boom in het midden van de jaren 2000, maar zal als gevolg van de enorme overcapaciteit en 
de economische crisis naar verwachting weer fors dalen. Een scheepsrecyclingplan moet 
verplicht worden voor alle schepen ouder dan 20 jaar opdat de eigenaren bijtijds aan hun 
verantwoordelijkheden worden herinnerd. Een dergelijk plan moet worden goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteiten.

ad d) In de verordening dient een aantal aanvullende bepalingen te worden opgenomen om 
ervoor te zorgen dat de recycling en de verwerking van afvalstoffen op milieuverantwoorde 
wijze worden uitgevoerd (vaste, aangelegde bouwwerken met voldoende kranen, om te 
verduidelijken dat slooplocaties waar de strandingmethode wordt toegepast niet in 
aanmerking komen voor de Europese lijst; vermelding van alle betrokken onderaannemers; 
een traceerbaarheidssysteem voor de uit schepen verwijderde gevaarlijke materialen; 
toereikende verzekeringsdekking; controle op verontreiniging van het milieu).
ad e) Bij Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht zijn strafrechtelijke sancties vastgesteld voor de illegale overbrenging van 
afvalstoffen. Dergelijke sancties moeten ook van toepassing zijn op inbreuken op deze 
verordening die een milieuonvriendelijke recycling tot gevolg kunnen hebben.

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


