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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie recyklingu statków
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0118),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0082/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 
2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia […],2

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

                                               
1 Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 158.
2 ...
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EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie recyklingu statków w sprawie ekologicznego recyklingu i 

przetwarzania statków oraz zmieniające 
dyrektywę 2009/16/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 1013/2006

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu „recykling statków” zdefiniowano jako demontaż statków w 
stoczni złomowej, lecz nie obejmuje on późniejszego przetwarzania odpadów powstałych w 
wyniku tego procesu. Jednakże rozporządzenie, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję, 
obejmuje również późniejsze przetwarzanie odpadów. Zatem powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w tytule.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dominująca metoda demontażu 
statków w drodze tak zwanego 
„sztrandowania” (demontażu na plaży) 
nie jest i nie może być uznana za 
bezpieczny i ekologiczny recykling, 
dlatego nie powinna być dłużej 
dopuszczana.

Or. en

Uzasadnienie

W swojej rezolucji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zielonej księgi w sprawie lepszych 
warunków demontażu statków Parlament Europejski uznał, „że dalsze tolerowanie 
warunków, w których złomuje się statki z naruszeniem zasad dotyczących polityki społecznej i 
środowiska, nie znajduje etycznego uzasadnienia” (ust. 1) i uznał sztrandowanie za 
nieodpowiednią metodę demontażową (ust. 12). W swojej rezolucji z dnia 26 marca 2009 r. 
Parlament Europejski wezwał do „wyraźnego zakazu "sztrandowania" statków wycofanych z 
eksploatacji” (ust. 6). Powinno to stanowić podstawę również dla tego rozporządzenia.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Mechanizmy kontroli i egzekwowania 
obowiązującego prawodawstwa na 
szczeblu międzynarodowym i europejskim 
nie są dostosowane do specyfiki statków i 
żeglugi międzynarodowej i okazały się 
nieskuteczne w zapobieganiu 
niebezpiecznemu i nierzetelnemu 
recyklingowi statków.

(2) Mechanizmy kontroli i egzekwowania 
obowiązującego prawodawstwa na 
szczeblu międzynarodowym i unijnym nie 
są dostosowane do specyfiki statków i 
żeglugi międzynarodowej i okazały się 
nieskuteczne w zapobieganiu wywozowi 
statków, które stanowią odpady 
niebezpieczne, do krajów nienależących 
do OECD, a zatem w zapobieganiu
niebezpiecznemu i nierzetelnemu 
recyklingowi statków.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie redakcyjne.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecne możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu statków w krajach 
OECD legalnie dostępne dla statków
pływających pod banderą państwa 
członkowskiego są niewystarczające. 
Istniejące w chwili obecnej możliwości
przerobowe bezpiecznego i rzetelnego 
recyklingu w krajach, które nie są 
członkami OECD, są wystarczające do 
przetworzenia wszystkich statków 
pływających pod banderami UE i oczekuje 
się, że do 2015 r. nastąpi ich dalszy 
rozwój, na skutek działań podjętych przez 
kraje prowadzące recykling w celu 
spełnienia wymogów konwencji z 
Hongkongu.

(3) Obecne możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu statków w krajach 
OECD legalnie dostępne dla statków 
stanowiących odpady niebezpieczne 
przeznaczone do wywozu nie zostały 
należycie wykorzystane. Istnieje spór 
dotyczący dostępności i możliwości
przerobowych stoczni złomowych w 
Stanach Zjednoczonych. Bez względu na 
sytuację w tej dziedzinie w Stanach 
Zjednoczonych istnieje znaczny potencjał 
możliwości przerobowych w niektórych 
państwach członkowskich i państwach 
OECD, który w razie jego pełnego 
uruchomienia niemal wystarczyłby do 
przetworzenia statków pływających pod
banderą państwa członkowskiego (statków 
UE). Wraz z obecnymi i potencjalnymi 
możliwościami przerobowymi w zakresie 
bezpiecznego i rzetelnego recyklingu w 
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krajach nienależących do OECD powinna 
istnieć dostateczna wydajność 
umożliwiająca przetworzenie wszystkich 
statków UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy odnieść się do znacznych potencjalnych możliwości przerobowych w Europie i krajach 
OECD. Według analizy sporządzonej przez Komisję Europejską w 2007 r. możliwe byłoby 
uruchomienie w państwach członkowskich do 1 mln LDT rocznie oraz do 600 000 LDT 
rocznie w Turcji, w porównaniu do ówczesnej wydajności 200 000 w UE i 50 000 w Turcji. 
Prognozowane zapotrzebowanie wynosi między 1,6 a 2 mln LDT rocznie. W niektórych 
państwach spoza OECD można stworzyć możliwości przerobowe w zakresie bezpiecznego i 
rzetelnego recyklingu przekraczające 1 mln LDT.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Obecna sytuacja w zakresie 
recyklingu statków cechuje się skrajną 
eksternalizacją kosztów. Stocznie złomowe 
stosujące marginalne standardy ochrony 
pracowników, zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego lub ich 
niestosujące oferują najwyższą cenę za 
złomowane statki. W efekcie istotna 
większość globalnej floty przeznaczonej do 
recyklingu podlega demontażowi na 
plażach niektórych krajów, w 
niedopuszczalnych warunkach 
urągających godności ludzkiej i 
szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
Należy stworzyć mechanizm finansowy, 
mający zastosowanie do wszystkich 
wpływających do portów UE statków bez 
względu na to, pod jaką banderą pływają, 
dla przeciwdziałania tej sytuacji poprzez 
wkład w zapewnienie konkurencyjności 
ekologicznego recyklingu i przetwarzania 
statków stanowiących odpady 
niebezpieczne w porównaniu do operacji 
niespełniających norm.
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Or. en

Uzasadnienie

Główną przyczyną obecnie prowadzonego demontażu znacznej większości statków w 
niewyobrażalnych warunkach jest wyraźna niedoskonałość rynku: koszty zdrowotne i 
ekologiczne są całkowicie przenoszone na zewnątrz, tworząc wypaczoną zachętę dla 
właścicieli statków, by sprzedawali je prowadzącym recykling podmiotom o najniższych 
standardach. Jeżeli nie przeciwstawimy się wprost obecnej sytuacji, będzie się ona 
utrzymywać, zwłaszcza w razie łatwej możliwości ominięcia zgodności z wymogami prawnymi 
poprzez zmianę bandery, jak to ma miejsce w przypadku wniosku Komisji.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Z uwagi na zasadę 
„zanieczyszczający płaci” koszty 
ekologicznego recyklingu i przetwarzania 
statków powinny być pokrywane przez ich 
właścicieli. Dla ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego 
należy ustanowić system opłat, aby 
zapewnić środki przyczyniające się do 
zagwarantowania konkurencyjności 
ekonomicznej recyklingu i przetwarzania 
statków UE w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego. Wszystkie statki 
wpływające do portów i na kotwicowiska 
UE powinny składać się na koszty 
ekologicznego recyklingu i przetwarzania 
statków UE, aby zmniejszyć zachętę 
gospodarczą dla statków UE do 
korzystania z operacji niespełniających 
standardów. Powinno to również 
zniechęcać do wyrejestrowywania statków 
i stworzyć możliwości przerobowe w 
zakresie ekologicznego recyklingu i 
przetwarzania statków, z korzyścią dla 
wszystkich statków. Opłaty powinny mieć 
charakter uczciwy, niedyskryminujący i 
przejrzysty.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Międzynarodową konwencję z
Hongkongu w sprawie bezpiecznego i 
ekologicznego recyklingu statków 
(konwencję z Hongkongu) przyjęto w dniu 
15 maja 2009 r. pod auspicjami 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) na wniosek Stron konwencji 
bazylejskiej. Konwencja z Hongkongu 
wejdzie w życie 24 miesiące po dacie 
ratyfikacji przez co najmniej 15 państw, 
których flota handlowa łącznie 
reprezentuje co mniej 40% pojemności 
brutto światowej żeglugi handlowej, a 
maksymalna roczna wielkość recyklingu 
statków w trakcie poprzednich 10 lat 
stanowi nie mniej niż 3% pojemności 
brutto łącznej żeglugi handlowej tych 
samych państw. Państwa członkowskie 
powinny ratyfikować konwencję przy 
najbliższej sposobności w celu 
przyspieszenia jej wejścia w życie. 
Konwencja reguluje projektowanie, 
budowę, eksploatację i przygotowanie 
statków w taki sposób, aby ułatwić 
bezpieczny i ekologiczny recykling 
statków bez szkody dla bezpieczeństwa i 
efektywności operacyjnej statku;
przewiduje ona również bezpieczną i 
przyjazną dla środowiska działalność 
stoczni złomowych oraz ustanowienie 
odpowiedniego mechanizmu 
egzekwowania prawa w zakresie 
recyklingu statków.

(4) Międzynarodową konwencję z 
Hongkongu w sprawie bezpiecznego i 
ekologicznego recyklingu statków 
(konwencję z Hongkongu) przyjęto w dniu 
15 maja 2009 r. pod auspicjami 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO). Konwencja z Hongkongu wejdzie 
w życie 24 miesiące po dacie ratyfikacji 
przez co najmniej 15 państw, których flota 
handlowa łącznie reprezentuje co najmniej
40% pojemności brutto światowej żeglugi 
handlowej, a maksymalna roczna wielkość 
recyklingu statków w trakcie poprzednich 
10 lat stanowi nie mniej niż 3% 
pojemności brutto łącznej żeglugi 
handlowej tych samych państw.
Konwencja reguluje zastosowanie w 
statkach materiałów niebezpiecznych w 
taki sposób, aby ułatwić bezpieczny i 
ekologiczny recykling statków bez szkody 
dla bezpieczeństwa i efektywności 
operacyjnej statku; przewiduje ona 
również, za pomocą wytycznych,
działalność stoczni złomowych oraz 
zawiera mechanizm egzekwowania prawa 
w zakresie recyklingu statków. Konwencja 
z Hongkongu nie ma zastosowania do 
statków będących własnością rządu oraz 
do statków o pojemności poniżej 500 
jednostek pojemności brutto, ani też do 
statków działających w całym okresie ich 
użytkowania jedynie na wodach 
podlegających suwerenności bądź 
jurysdykcji państwa, pod banderą którego 
statek jest uprawniony do pływania. 
Konwencja z Hongkongu nie obejmuje 
również faktycznego recyklingu stali 
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odzyskanej w stoczni złomowej lub 
funkcjonowania podmiotów 
zagospodarowujących materiały 
odpadowe pochodzące ze stoczni 
złomowej. Celem konwencji z Hongkongu 
nie jest zapobieganie wywozowi statków 
stanowiących odpady niebezpieczne do 
krajów nienależących do OECD – co 
stanowi praktykę obecnie zakazaną na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. 
Oczekuje się, że potrzeba dekady na 
wejście konwencji z Hongkongu w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy właściwie odzwierciedlić konwencję z Hongkongu. W rzeczywistości nie dotyczy ona 
projektowania, budowy i eksploatacji statków, lecz jedynie pewnych wymogów dotyczących 
zastosowanych materiałów niebezpiecznych. Oświadczenie dotyczące jej ratyfikacji należy 
przenieść do odrębnego sprawozdania w tej sprawie. Konwencja nie zapewnia ekologicznego 
przetwarzania w rozumieniu UE i nie wiadomo, czy mechanizm egzekwowania prawa okaże 
się właściwy. Należy również wspomnieć o ograniczeniach konwencji.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Konwencja z Hongkongu 
jednoznacznie zobowiązuje jej strony do 
przyjęcia bardziej surowych środków 
zgodnych z prawem międzynarodowym w 
zakresie bezpiecznego i ekologicznego 
recyklingu statków w celu zapobieżenia 
powstawaniu negatywnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, ich zmniejszenia lub 
zminimalizowania. Opracowanie 
europejskiego wykazu stoczni złomowych 
spełniających wymagania ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu mogłoby
przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jak 
również do lepszego egzekwowania prawa 
poprzez ułatwianie kontroli przez państwa 
bandery statków przeznaczonych do 

(5) Konwencja z Hongkongu 
jednoznacznie zobowiązuje jej strony do 
przyjęcia bardziej surowych środków 
zgodnych z prawem międzynarodowym w 
zakresie bezpiecznego i ekologicznego 
recyklingu statków w celu zapobieżenia 
powstawaniu negatywnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, ich zmniejszenia lub 
zminimalizowania. Opracowanie 
europejskiego wykazu stoczni złomowych 
spełniających wymagania ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu powinno 
przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jak 
również do lepszego egzekwowania prawa 
poprzez ułatwianie kontroli przez państwa 
bandery statków przeznaczonych do 
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recyklingu. Wymogi dotyczące stoczni 
złomowych powinny opierać się na 
wymogach konwencji z Hongkongu.

recyklingu. Wymogi dotyczące stoczni 
złomowych powinny opierać się na 
wymogach konwencji z Hongkongu, lecz 
powinny wykraczać poza nie, aby 
osiągnąć taki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego, który 
byłby zasadniczo równoważny z tym 
obowiązującym w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić, że wymogi wobec stoczni złomowych powinny wykraczać poza 
wymogi określone w konwencji z Hongkongu, ponieważ normy ustanowione konwencją z 
Hongkongu nie spełniają norm w Unii (np. nadal umożliwiałyby demontaż statków na 
plażach).

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Statki nieobjęte zakresem konwencji z 
Hongkongu i niniejszego rozporządzenia 
należy w dalszym ciągu poddawać 
recyklingowi zgodnie z wymogami 
odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 i dyrektywy 2008/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy18,

(7) Statki nieobjęte zakresem konwencji z 
Hongkongu, statki UE nieobjęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia, statki UE 
niespełniające wymogów niniejszego 
rozporządzenia i statki pływające pod 
banderą państwa trzeciego (statki spoza 
UE), które stają się odpadami na 
terytorium podlegającym jurysdykcji 
państwa członkowskiego, należy w 
dalszym ciągu poddawać recyklingowi 
zgodnie z wymogami odpowiednio 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 i 
dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy18.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że obowiązek recyklingu statków wyłącznie w krajach należących do OECD 
powinien w dalszym ciągu obowiązywać w stosunku do statków UE nieobjętych zakresem 
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niniejszego rozporządzenia lub niespełniających wymogów niniejszego rozporządzenia, a 
także statków spoza UE, które stają się odpadami na terytorium podlegającym jurysdykcji 
państwa członkowskiego.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Konieczne jest jasne ustalenie 
odpowiednich zakresów niniejszego 
rozporządzenia, rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 oraz dyrektywy 2008/98/WE w 
celu uniknięcia powielania instrumentów 
prawnych mających ten sam cel.

(8) Konieczne jest jasne ustalenie 
odpowiednio zakresów niniejszego 
rozporządzenia, rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 oraz dyrektywy 2008/98/WE w 
celu uniknięcia stosowania odmiennych 
wymogów prawnych w jednakowej 
sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie chodzi o powielanie różnych instrumentów prawnych, lecz o ich właściwe wzajemne 
powiązanie.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić zasady dotyczące kar mających 
zastosowanie wobec naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić 
stosowanie tych sankcji, aby zapobiec 
obchodzeniu przepisów. Sankcje, które 
mogą mieć charakter cywilny lub 
administracyjny, powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

(11) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić zasady dotyczące kar mających 
zastosowanie wobec naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić 
stosowanie tych sankcji, aby zapobiec 
obchodzeniu przepisów. Sankcje, które 
mogą mieć charakter karny, cywilny lub 
administracyjny, powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne 
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nielegalny wywóz odpadów dokonywany umyślnie lub wskutek co najmniej rażącego 
niedbalstwa stanowi przestępstwo. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w sankcjach.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ cel jakim jest zapobieganie 
szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i 
środowisko naturalne powstającemu na 
skutek recyklingu, eksploatacji i 
konserwacji statków pływających pod 
banderą państwa członkowskiego, oraz 
ograniczenie go lub wyeliminowanie, nie 
może zostać zrealizowany w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
z uwagi na międzynarodowy charakter 
transportu morskiego i recyklingu statków, 
i w związku z tym może być lepiej 
zrealizowany na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w przywołanym artykule 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tego celu.

(14) Ponieważ cel jakim jest zapobieganie 
szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi i 
środowisko naturalne powstającemu na 
skutek recyklingu i przetwarzania statków 
UE pływających pod banderą państwa 
członkowskiego, oraz ograniczenie go lub 
wyeliminowanie, nie może zostać 
zrealizowany w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie z uwagi na 
międzynarodowy charakter transportu 
morskiego i recyklingu statków, i w 
związku z tym może być lepiej 
zrealizowany na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w przywołanym artykule 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie dotyczy przede wszystkim recyklingu i przetwarzania statków 
złomowanych, a w bardzo niewielkim zakresie ich eksploatacji i konserwacji, zatem 
właściwsze w tym kontekście jest odwołanie się do przetwarzania.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel
1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
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zapobieganie szkodliwemu wpływowi na 
zdrowie ludzi i środowisko naturalne 
powstającemu na skutek recyklingu, 
eksploatacji i konserwacji statków 
pływających pod banderą państwa 
członkowskiego, ograniczenie go lub
wyeliminowanie.

zapobieganie szkodliwemu wpływowi na 
zdrowie ludzi i środowisko naturalne 
powstającemu na skutek recyklingu i 
przetwarzania statków UE, ograniczenie 
go do minimum i w możliwym do 
osiągnięcia zakresie wyeliminowanie 
wypadków, obrażeń i innych szkodliwych 
wpływów, a także poprawa warunków 
recyklingu statków spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Nigdy nie można wyeliminować wypadków, obrażeń i szkodliwych wpływów w pełni, a jedynie 
w możliwym do osiągnięcia zakresie. 

Chociaż cel niniejszego rozporządzenia w pełni odnosi się do statków UE, to niektóre 
postanowienia poprawią również warunki recyklingu statków spoza UE. 

Należy również – w kontekście stosowanej w niniejszym rozporządzeniu definicji „recyklingu 
statków”, odbiegającej od zwyczajowej definicji recyklingu – wyjaśnić, że faktyczne 
przetwarzanie odpadów pochodzących z recyklingu statków jest również objęte celem 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „statek UE” oznacza statek pływający
pod banderą państwa członkowskiego lub 
eksploatowany pod jego nadzorem;

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia redakcyjna służąca uproszczeniu tekstu w całym rozporządzeniu.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) „statek spoza UE” oznacza statek 
pływający pod banderą państwa trzeciego;

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia redakcyjna służąca uproszczeniu tekstu w całym rozporządzeniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „odpady” oznaczają odpady 
zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy
2008/98/WE; 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „odpadów” określona w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów powinna mieć 
zastosowanie również do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) „odpady niebezpieczne” oznaczają 
odpady niebezpieczne zdefiniowane w art. 
3 pkt 2 dyrektywy 2008/98/WE;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „odpadów niebezpiecznych” określona w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów 
powinna mieć zastosowanie również do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) „przetwarzanie” oznacza 
przetwarzanie zdefiniowane w art. 3 pkt 
14 dyrektywy 2008/98/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „przetwarzania” określona w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów powinna 
mieć zastosowanie również do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) „racjonalne ekologicznie 
gospodarowanie” oznacza racjonalne 
ekologicznie gospodarowanie 
zdefiniowane w art. 2 pkt 8 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006;

Or. en

Uzasadnienie
Definicja „racjonalnego ekologicznie gospodarowania” określona w rozporządzeniu w 
sprawie przemieszczania odpadów powinna mieć zastosowanie również do niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „recykling statków” oznacza pełny lub 
częściowy demontaż statków 
przeprowadzony w stoczni złomowej w 
celu odzyskania komponentów i 
materiałów dla ich przetworzenia i 
ponownego wykorzystania, z zachowaniem 
ostrożności w odniesieniu do 
niebezpiecznych i innych materiałów, oraz 
obejmuje powiązane działania, takie jak 
przechowywanie i przetwarzanie 
komponentów i materiałów na miejscu, nie 
uwzględniając jednak dalszego ich 
przetwarzania lub usuwania 
przeprowadzanego w innych zakładach;

5. „recykling statków” oznacza pełny lub 
częściowy demontaż statków 
przeprowadzony w stoczni złomowej w 
celu odzyskania komponentów i 
materiałów dla ich przetworzenia i 
ponownego wykorzystania, z zachowaniem 
ostrożności w odniesieniu do 
niebezpiecznych i innych materiałów, oraz 
obejmuje powiązane działania, takie jak 
przechowywanie i przetwarzanie 
komponentów i materiałów na miejscu, nie 
uwzględniając jednak dalszego ich 
przetwarzania przeprowadzanego w innych 
zakładach; z tego względu znaczenie 
określenia „recykling” w kontekście 
niniejszego rozporządzenia różni się od 
definicji określonej w art. 3 pkt 17 
dyrektywy 2008/98/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „przetwarzanie”, w brzmieniu określonym w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
obejmuje przetwarzanie i usuwanie, i należy go stosować ze względu na konsekwencję. Należy 
jednoznacznie wyjaśnić, że znaczenie „recyklingu” w kontekście niniejszego rozporządzenia 
w sprawie recyklingu statków różni się od ogólnej definicji recyklingu przyjętej w dyrektywie 
ramowej w sprawie odpadów ze względu na odmienne znaczenie nadawane „recyklingowi” w 
konwencji z Hongkongu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „stocznia złomowa” oznacza określony 
obszar będący miejscem, obiektem lub 
zakładem znajdującym się w państwie 

6. „stocznia złomowa” oznacza określony 
obszar będący wybudowanym obiektem 
lub zakładem znajdującym się w państwie 
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członkowskim lub w państwie trzecim i 
wykorzystywany do recyklingu statków;

członkowskim lub w państwie trzecim i 
wykorzystywany do recyklingu statków;

Or. en

Uzasadnienie

Stocznia złomowa nigdy nie może być zwykłym „miejscem”, ponieważ mogłoby to obejmować 
plaże. Stocznie złomowe powinny być wybudowanymi obiektami lub zakładami.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „przedsiębiorstwo recyklingu” oznacza 
właściciela stoczni złomowej lub 
jakąkolwiek inną organizację lub osobę, 
która przejęła odpowiedzialność za 
recykling statku od właściciela stoczni 
złomowej;

7. „przedsiębiorstwo recyklingu statków” 
oznacza właściciela stoczni złomowej lub 
jakąkolwiek inną organizację lub osobę, 
która przejęła odpowiedzialność za 
recykling statku od właściciela stoczni 
złomowej;

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
statków upoważnionych do pływania pod 
banderą państwa członkowskiego lub
eksploatowanych pod jego nadzorem.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
statków UE. Art. 5a, 11b i art. 23 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia stosuje się 
również do statków spoza UE 
wpływających do portów lub na 
kotwicowiska UE. 

Or. en
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Uzasadnienie

Według oceny skutków 37% światowej floty należy do właścicieli z UE. Jednak zaledwie 17% 
światowej floty pływa pod banderami państw UE. A w chwili wycofywania z eksploatacji 
zaledwie 8% pływa pod banderami państw UE. Ograniczenie niniejszego rozporządzenia 
wyłącznie do statków pływających pod banderami państw UE byłoby zbyt wąskie i 
stanowiłoby wyraźne zaproszenie dla właścicieli statków do omijania go poprzez zmianę 
bandery statków krótko przed wycofaniem ich z eksploatacji. Dlatego najważniejsze 
postanowienia (opłata recyklingowa, zakazy i wykaz materiałów niebezpiecznych, kontrole i 
niektóre sankcje) powinny mieć zastosowanie do wszystkich statków wpływających do portów 
UE, bez względu na banderę.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) statków niezdolnych płynąć własnymi 
siłami, bez względu na ich banderę, 
stanowiących z tego względu odpady; 

Or. en

Uzasadnienie

Statek niezdolny płynąć własnymi siłami w oczywisty sposób stanowi odpad i z tego względu 
powinien podlegać rozporządzeniu o przemieszczaniu odpadów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) statków niespełniających 
jakichkolwiek postanowień prawa UE i 
prawa międzynarodowego w zakresie 
bezpieczeństwa, stanowiących z tego 
względu odpady.

Or. en
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Uzasadnienie

Statek niespełniający właściwych postanowień dotyczących bezpieczeństwa należy uznać za 
odpad i z tego względu powinien on podlegać rozporządzeniu o przemieszczaniu odpadów.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola materiałów niebezpiecznych Kontrola zakazanych lub objętych 
ograniczeniami materiałów 

niebezpiecznych

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do tych materiałów niebezpiecznych, których 
stosowanie zostało zakazane lub ograniczone. Na pokładzie statku znajduje się wiele innych 
materiałów niebezpiecznych, które jeszcze nie zostały zakazane, ale które również powinny 
podlegać kontroli w procesie recyklingu – właśnie z tego względu w wykazie wymaga się nie 
tylko wyszczególnienia substancji zakazanych/objętych ograniczeniami. Z tego względu należy 
wyjaśnić, że niniejszy artykuł dotyczy kontroli wyłącznie materiałów zakazanych lub objętych 
ograniczeniami.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowanie w nowych instalacjach 
materiałów zawierających kwas 
perfluorooktanosulfonowy (PFOS) i jego 
pochodne (PFOS) jest zakazane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 757/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

3. Stosowanie w nowych instalacjach 
materiałów zawierających kwas 
perfluorooktanosulfonowy (PFOS) i jego 
pochodne (PFOS) jest zakazane zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów1 oraz 
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rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
850/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń 
organicznych.

___________
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne ograniczenie PFOS zostało przyjęte jako dyrektywa 2006/122/WE zmieniająca po 
raz 30. dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do 
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. Przepisy tej 
dyrektywy zostały przeniesione do załącznika XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH). Dlatego właściwe jest dodanie w tym miejscu odniesienia do REACH, a nie tylko 
odwołanie się do późniejszej zmiany rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń 
organicznych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na statkach zakazuje się stosowania 
nowych systemów przeciwporostowych 
zawierających organiczne związki cyny 
jako substancje biobójcze lub wszelkich 
innych systemów przeciwporostowych, 
których stosowanie lub wykorzystywanie 
jest zakazane na mocy konwencji o 
kontroli szkodliwych systemów 
przeciwporostowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy również wymienić zakaz stosowania farb z tributylocyną (TBT).
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie z następujących środków: 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność statków z wymogami 
określonymi w ust. 1–3a, bez uszczerbku 
dla wymogów określonych w innym 
prawodawstwie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie tutaj postanowień z ust. 4 lit. c).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakazują instalacji lub stosowania 
materiałów niebezpiecznych, o których 
mowa w ust. 1 do 3 na statkach 
uprawnionych do pływania pod ich 
banderą lub prowadzących działania pod 
ich nadzorem, lub ograniczają je; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ten fragment jest zbędny, ponieważ zostało to już uregulowane w ust. 1–3a niniejszego 
artykułu.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zakazują instalacji lub stosowania tych 
materiałów na statkach w swoich portach, 
stoczniach, stoczniach remontowych lub 
terminalach pływających, lub ograniczają 
je;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do statków UE zostało to już uwzględnione w ust. 1–3a. W odniesieniu do 
statków spoza UE niniejsze postanowienie zostało przeniesione do art. 11b łączącego 
najważniejsze postanowienia dotyczące statków spoza UE.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skutecznie zapewniają spełnianie przez 
statki wymogów określonych w lit. a) i b)

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie zostało uwzględnione w zmienionym ust. 4.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykaz materiałów niebezpiecznych 
znajduje się stale na pokładzie każdego 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie i stałą dostępność wykazu 
materiałów niebezpiecznych na pokładzie 
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nowego statku. każdego nowego statku UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wykaz nie tylko znajduje się na pokładzie, lecz jest faktycznie dostępny dla 
jakichkolwiek organów kontroli państwa portu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz materiałów niebezpiecznych 
sporządza się przed przystąpieniem do 
recyklingu i przechowuje na pokładzie.

2. W odniesieniu do istniejących statków 
UE państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie wykazu materiałów 
niebezpiecznych zgodnie z 
harmonogramem określonym w ust. 2a 
lub przed przystąpieniem do recyklingu, w 
zależności od tego, które z tych wydarzeń 
nastąpi wcześniej, i jego dostępność na 
pokładzie.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowy sektor żeglugi morskiej formalnie zobowiązał się w 2009 r. do stworzenia 
wykazu nowych i istniejących statków1. Niestety bardzo nieliczni właściciele wywiązali się z 
tego zobowiązania. Właściwy wykaz jest warunkiem wstępnym odpowiedniego recyklingu 
statków. Należy je stworzyć zgodnie ze stopniowym harmonogramem (zob. kolejna 
poprawka). 

Proszę zauważyć, że ten wymóg odnosi się do wszystkich statków zawijających do portów UE 
– zob. propozycja nowego art. 11b. Wykaz jest nie tylko warunkiem bezpiecznego i rzetelnego 
recyklingu, lecz również ma istotne znaczenie w razie wypadków w porcie (np. pożaru).

                                               
1 Selling Ships for Recycling, Guidelines on Transitional Measures for Shipowners [Sprzedaż 
statków z przeznaczeniem do recyklingu. Wytyczne w sprawie środków przejściowych dla 
właścicieli statków] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf. 
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do sporządzenia wykazu stosuje się 
następujące terminy:
–dla statków mających powyżej 25 lat do 
dnia ... *;
–dla statków mających powyżej 20 lat do 
dnia ... **;
–dla statków mających powyżej 15 lat do 
dnia ... ***;
–dla statków mających poniżej 15 lat do 
dnia ... ****.
____________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: rok po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
** Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
*** Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
**** Dz.U.: proszę wstawić datę: cztery lata 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedni wykaz można sporządzić dość szybko i po stosunkowo niskich kosztach. 
Ponieważ sporządzenie wykazów opóźnia się, należy je sporządzić możliwie jak najszybciej. 
Dla rozłożenia tego zadania w czasie proponuje się stopniowy harmonogram w zależności od 
wieku statków.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Istniejące statki pływające pod banderą 
państwa trzeciego i ubiegające się o 
zarejestrowanie pod banderą państwa 
członkowskiego dbają, aby wykaz 
materiałów niebezpiecznych był 
przechowywany na pokładzie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza klauzula jest zbędna w świetle proponowanych postanowień art. 11b, zgodnie z 
którymi wykaz byłby obowiązkowy dla wszystkich statków wpływających do portów i na 
kotwicowiska UE.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa co najmniej materiały 
niebezpieczne o których mowa w 
załączniku I i wchodzące w skład 
konstrukcji lub wyposażenia statku, ich 
umiejscowienie i w przybliżeniu ilość.

c) w przypadku nowych statków określa co 
najmniej materiały niebezpieczne o 
których mowa w załączniku I i wchodzące 
w skład konstrukcji lub wyposażenia 
statku, ich umiejscowienie i dokładną 
ilość.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi powinny być zróżnicowane w odniesieniu do nowych i istniejących statków. W 
przypadku nowych statków ilości podane w wykazie powinny być dokładne. Nie ma powodów, 
dla których miałyby one być wyłącznie przybliżone.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku istniejących statków 
określa co najmniej materiały 
niebezpieczne, o których mowa w 
załączniku I i wchodzące w skład 
konstrukcji lub wyposażenia statku, ich 
umiejscowienie i możliwie jak 
najdokładniejszą ilość.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi powinny być zróżnicowane w odniesieniu do nowych i istniejących statków. W 
przypadku istniejących statków ilości podane w wykazie powinny być możliwie jak 
najdokładniejsze.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W uzupełnieniu do ust. 4, dla 
istniejących statków przygotowuje się plan 
opisujący kontrolę wizualną/wyrywkową, 
przy pomocy którego opracowuje się 
wykaz materiałów niebezpiecznych.

5. W uzupełnieniu do ust. 4, dla 
istniejących statków przygotowuje się plan 
opisujący kontrolę wizualną/wyrywkową, 
przy pomocy którego opracowano wykaz 
materiałów niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz materiałów niebezpiecznych, o 
których mowa w załączniku I i 
wchodzących w skład konstrukcji lub 
wyposażenia statku, ich umiejscowienie i
w przybliżeniu ilość (część I);

a) wykaz materiałów niebezpiecznych, o 
których mowa w załączniku I i 
wchodzących w skład konstrukcji lub 
wyposażenia statku, ich umiejscowienie i 
ilość (część I), zgodnie z ust. 4 lit. c);

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w ust. 4 przewiduje się odrębne wymogi dotyczące ilości w przypadku nowych 
statków w porównaniu do istniejących statków, konieczne jest zamieszczenie odniesienia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykaz odpadów znajdujących się na 
statku, w tym odpadów wytwarzanych w 
trakcie eksploatacji statku (część II);

b) wykaz odpadów znajdujących się na 
statku, w tym odpadów wytwarzanych w 
trakcie eksploatacji statku, oraz ich 
przybliżona ilość (część II);

Or. en

Uzasadnienie

Aby wykaz miał sens, musi zawierać nie tylko rodzaj odpadów, lecz również ich ilość. W 
odróżnieniu od części I w przypadku części II dopuszczalne byłyby zaledwie przybliżone 
ilości.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykaz zapasów statku po podjęciu 
decyzji o oddaniu do recyklingu (część 
III).

c) wykaz zapasów statku i ich przybliżona 
ilość (część III).

Or. en

Uzasadnienie

Aby wykaz miał sens, musi zawierać nie tylko rodzaj zapasów na pokładzie statku, lecz 
również ich ilość. W odróżnieniu od części I w przypadku części III dopuszczalne byłyby 
zaledwie przybliżone ilości. 

Część III jest wymagana i tak tylko w przypadku podjęcia decyzji o oddaniu statku do 
recyklingu, zob. ust. 8, zatem nie ma potrzeby odwoływania się do „po podjęciu decyzji o 
oddaniu do recyklingu”.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania 
spisu pozycji na potrzeby wykazu 
materiałów niebezpiecznych w załączniku 
I.

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 26 w sprawie aktualizowania 
spisu pozycji na potrzeby wykazu 
materiałów niebezpiecznych w załączniku 
I, celem zapewnienia, by wykaz obejmował 
przynajmniej substancje zawarte w 
załącznikach I i II do konwencji z 
Hongkongu, a także uwzględniał właściwe 
prawodawstwo Unii, zapewniające 
wycofanie lub ograniczenie stosowania 
lub instalowania materiałów 
niebezpiecznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Oczywiście załącznik I powinien podlegać aktualizacji w razie dodania kolejnych substancji 
do wykazu, o którym mowa w konwencji z Hongkongu. Co więcej –  ponieważ wniosek 
Komisji obejmuje już zamieszczenie większej liczby substancji w wykazie, niż obecnie planuje 
się na mocy konwencji z Hongkongu, ze względu na unijne ograniczenia (PFOS) lub 
wycofanie w kontekście REACH (HBCDD), w procesie aktualizacji listy substancji w wykazie 
materiałów niebezpiecznych Komisja powinna wziąć również pod uwagę inne przypadki 
wycofywania lub ograniczania.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie ekologicznego recyklingu i 
przetwarzania statków

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pobór przez porty dodatkowej opłaty 
recyklingowej od statków UE i spoza UE 
wpływających do portu lub na 
kotwicowisko znajdujące się na ich 
terytorium od dnia ...*. 
2. Opłata recyklingowa wynosi 0,03 euro 
od jednostki pojemności brutto. 
W przypadku statków regularnie i często 
wpływających do tego samego portu, na 
przykład promów, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie przez porty 
analogicznych obniżek opłaty 
recyklingowej, jaką stosują do ogólnej 
opłaty portowej.
3. Państwa członkowskie odzyskują opłatę 
recyklingową od administracji portu, 
najlepiej w ramach swojego ogólnego 
systemu poboru podatków i innych opłat 
od administracji portu, oraz przekazują ją 
w całości na stworzony przez Komisję 
Europejską fundusz recyklingu nie 
później niż w terminie dwóch miesięcy od 
odzyskania opłaty recyklingowej. Fundusz 
recyklingu jest zarządzany w sposób 
ostrożny, a z wyłączeniem kosztów 
zarządzania nim jest w całości 
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wykorzystywany na wypłatę premii, o 
których mowa w ust. 4.
4. Celem funduszu recyklingu jest 
przyczynienie się do opłacalności 
recyklingu statków zgodnego z niniejszym 
rozporządzeniem. Fundusz recyklingu 
zapewnia stoczniom złomowym 
znajdującym się w wykazie europejskim 
premię z tytułu recyklingu statków 
pływających pod banderą państwa 
członkowskiego od co najmniej dwóch lat 
przed zatwierdzeniem planu recyklingu 
statku. Stocznie złomowe mogą 
występować o premię w odniesieniu do 
umów podpisanych po dniu ...**.
5. Premia wynosi co najmniej 30 euro za 
tonę wyporności statku niezaładowanego. 
Fundusz recyklingu wypłaca premię w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
sprawozdania z zakończenia recyklingu 
statku zgodnego z formularzem 
określonym w załączniku III, a także 
wykazu statku, sprawozdania 
dokumentującego ilość przetworzonych 
odpadów oraz odpowiadających procesów 
przetwarzania, o czym mowa w art. 13 ust. 
5 lit. ca). 
6. Komisja przedstawia co roku 
sprawozdanie dotyczące dochodów 
funduszu recyklingu, beneficjentów 
wypłaconych premii oraz ich kwot.
7. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 26 w celu dostosowania 
wysokości opłaty recyklingowej, o ile to 
konieczne dla osiągnięcia celu funduszu 
recyklingu.
8. W terminie najpóźniej do dnia ...***

Komisja dokonuje oceny korzyści i 
kosztów zróżnicowania opłaty 
recyklingowej w oparciu o informację 
zawartą w wykazie materiałów 
niebezpiecznych. Jeżeli korzyści przeważą 
nad kosztami, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 26 dotyczących 
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zróżnicowania opłaty recyklingowej w 
oparciu o informację zawartą w wykazie 
materiałów niebezpiecznych, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu 
dostatecznych środków w funduszu 
recyklingu.
_____________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: 1 stycznia 
roku następującego w rok po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.
** Dz.U.: proszę wstawić datę: 1 stycznia 
drugiego roku następującego w rok po
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
*** Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
(To pierwsza propozycja instrumentu 
ekonomicznego. Nie należy jej uznawać za 
wzór idealny, lecz za roboczą propozycję 
podlegającą dalszemu dopracowaniu.
Liczby opierają się na analizie Komisji z 
2009 r., którą można znaleźć pod adresem
http://ec.europa.eu/environment/waste/ship
s/pdf/fund_note.pdf.
Zakładając, że do portów UE wpływają 
każdego roku jednostki o 4 mld pojemności 
brutto, opłata przyniosłaby rocznie 120 
mln euro. Pozwoliłoby to na wypłatę 
premii w maksymalnej wysokości 75 euro 
na LDT dla średnio 1,6 mln LDT statków 
UE przekazywanych każdego roku do 
recyklingu, zakładając, że koszty 
zarządzania funduszem mogłyby zostać 
sfinansowanie z odsetek od kwot zebranych 
w okresie zasilania.)

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny jest instrument ekonomiczny dla przeciwdziałania obecnej wypaczonej zachęcie dla 
ostatniego właściciela statku, by zdał się na najniższe standardy oraz skorzystał z możliwości 
zmiany bandery w celu ominięcia rozporządzenia, oraz w celu sfinansowania ekologicznego 
recyklingu statków. Opłatę powinny ponosić wszystkie statki korzystające z portów UE w 
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zależności od ich pojemności. Opłata byłaby przekazywana na fundusz, który wypłacałby 
premie stoczniom złomowym spełniającym postanowienia niniejszego rozporządzenia w 
procesie recyklingu statków celem zapewnienia ich konkurencyjności. Premia byłaby 
wypłacana wyłącznie z tytułu recyklingu statków, które pływają pod banderą państwa UE od 
co najmniej dwóch lat.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przygotowanie do recyklingu: wymogi 
ogólne

Wymogi ogólne wobec właścicieli statków 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niniejszy artykuł zawiera wyłącznie obowiązki właścicieli statków, należałoby to 
odzwierciedlić w tytule.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy dla danego statku plan 
recyklingu opracowuje się przed 
przystąpieniem do recyklingu statku.

1. Właściwy dla danego statku plan 
recyklingu opracowuje się dla wszystkich 
statków UE mających ponad 20 lat lub 
przed przystąpieniem do recyklingu statku, 
w zależności od tego, które wydarzenie 
nastąpi wcześniej, nie później niż do dnia 
...*

________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: 30 miesięcy 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Średni wiek statku oddawanego do recyklingu zależy prawie w całości od sytuacji 
gospodarczej sektora żeglugi morskiej oraz zapotrzebowania na złom stalowy. W latach 90. 
średni wiek wynosił 26 lat, po czym wzrósł do 32 lat w okresie rozkwitu finansowego w 
połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, ale prawdopodobnie ponownie znacznie 
spadnie ze względu na ogromną nadwyżkę pojemności i kryzys gospodarczy. Plan recyklingu 
statku powinien być obowiązkowy dla wszystkich statków starszych niż 20 lat, by właściciele 
terminowo pomyśleli o swojej odpowiedzialności.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowuje stocznia złomowa biorąc 
pod uwagę informacje dostarczone przez 
właściciela statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. 
b);

a) przed opublikowaniem wykazu 
europejskiego opracowuje stocznia 
złomowa znajdująca się w Unii lub 
państwie należącym do OECD, biorąc pod 
uwagę informacje dostarczone przez 
właściciela statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. 
b);

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z art. 6 ust. 1 lit. a) należy określić, że przed opublikowaniem 
wykazu europejskiego plan recyklingu statku powinien być opracowany przez stocznię 
znajdującą się w UE lub państwie należącym do OECD.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) po opublikowaniu wykazu 
europejskiego jest opracowywany przez 
stocznię złomową znajdującą się w 
wykazie europejskim, biorąc pod uwagę 
informacje dostarczone przez właściciela 
statku zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b); 
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Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wykazu europejskiego jedynie stocznie znajdujące się w nim powinny być 
uprawnione do opracowywania planu recyklingu statku.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zawiera informacje na temat rodzaju i 
ilości materiałów niebezpiecznych i 
odpadów wytwarzanych na skutek 
recyklingu statku, w tym tych materiałów, 
które zostały określone w wykazie 
materiałów niebezpiecznych, oraz 
informacje na temat sposobu w jaki te 
materiały niebezpieczne i odpady zostaną
zagospodarowane w obiekcie, jak również 
później w zakładach gospodarowania 
odpadami;

d) zawiera informacje na temat rodzaju i 
ilości materiałów niebezpiecznych i 
odpadów wytwarzanych na skutek 
recyklingu statku, w tym tych materiałów i 
odpadów, które zostały określone w 
wykazie materiałów niebezpiecznych, oraz 
informacje na temat sposobu w jaki te 
materiały niebezpieczne i odpady zostaną 
przetworzone w obiekcie, jak również 
później w zakładach przetwarzania 
odpadów;

Or. en

Uzasadnienie

Korekty językowe dla zapewnienia spójności. Istotne jest nie tyle zagospodarowanie 
odpadów, co ich faktyczne przetworzenie.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) jest aktualizowany w terminie sześciu 
miesięcy od przeglądu przeprowadzanego 
w celu odnowienia dokumentów lub 
przeglądu dodatkowego. 

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 7 wykazy są aktualizowane przez cały okres użytkowania statku. 
Zgodność wykazu z wymogami rozporządzenia jest sprawdzana za pomocą przeglądu 
dokonywanego w celu odnowienia dokumentów co pięć lat oraz za pomocą przeglądów 
dodatkowych, o ile to właściwe. Dlatego plany recyklingu statku są aktualizowane po 
właściwych przeglądach.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plan recyklingu statku oraz jego 
ewentualne aktualizacje są dostępne na 
pokładzie. Kiedy właściciel statku 
zamierza oddać statek do recyklingu, 
przekazuje ostateczny plan recyklingu 
statku do właściwego organu państwa 
bandery w terminie dwóch miesięcy przed 
planowanym rozpoczęciem recyklingu, a 
jednocześnie powiadamia organy państwa 
portu o zamiarze oddania statku do 
recyklingu. Właściwy organ państwa
bandery powiadamia właściwy organ 
państwa stoczni złomowej o zamiarze 
właściciela statku. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ powinien być na czas powiadamiany o ostatecznym planie recyklingu statku 
w celu jego jednoznacznego zatwierdzenia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Właściwy organ w terminie jednego 
miesiąca podejmuje decyzję o 
zatwierdzeniu ostatecznego planu 
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recyklingu statku. Jeżeli właściwy organ 
odmówi zatwierdzenia, przedstawia 
właścicielowi statku uzasadnienie. W 
terminie miesiąca od udzielenia przez 
właściwy organ odmowy właściciel statku 
dostosowuje plan recyklingu statku do 
wymogów niniejszego rozporządzenia. 
Jeżeli właścicielowi statku nie uda się 
dostosować planu recyklingu statku do 
wymogów, planowany recykling statku 
traktuje się jak wywóz odpadów 
niebezpiecznych, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest jednoznaczne zatwierdzenie planu recyklingu statku.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Właściciel statku sprzedający statek 
UE mający ponad 20 lat nowemu 
właścicielowi, który ma zamiar pływać 
pod banderą państwa trzeciego, zapewnia 
zawarcie w umowie z nowym właścicielem 
statku postanowienia o tym, że nowy 
właściciel lub każdy kolejny właściciel 
przejmuje obowiązek opracowania planu 
recyklingu statku, o ile będzie wpływał do 
portów lub na kotwicowiska UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Odnoszący się do statków mających ponad 20 lat wymóg opracowania planu recyklingu 
statku powinien być przenoszony z właściciela sprzedającego statek UE na nowego 
właściciela, który ma zamiar pływać pod banderą państwa trzeciego.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dodatkowy przegląd, ogólny lub 
częściowy, może zostać przeprowadzony 
na wniosek właściciela statku po zmianie, 
zastąpieniu lub istotnej naprawie 
konstrukcji, wyposażenia, systemów, 
urządzeń, układów i materiałów.
Funkcjonariusze dokonujący tego 
przeglądu dbają, aby wszelkie tego rodzaju 
zmiany, zastąpienia, lub znaczące naprawy 
zostały przeprowadzone w sposób, który 
pozwala zapewnić zgodność statku z 
wymogami niniejszego rozporządzenia, a 
także sprawdzają, czy część I wykazu 
materiałów niebezpiecznych została 
odpowiednio zmieniona.

5. Właściciel statku wymaga, by został 
przeprowadzony dodatkowy przegląd, 
ogólny lub częściowy, po istotnej zmianie, 
zastąpieniu lub naprawie konstrukcji, 
wyposażenia, systemów, urządzeń, 
układów i materiałów. Funkcjonariusze 
dokonujący tego przeglądu dbają, aby 
wszelkie tego rodzaju znaczące zmiany, 
zastąpienia lub naprawy zostały 
przeprowadzone w sposób, który pozwala 
zapewnić zgodność statku z wymogami 
niniejszego rozporządzenia, a także 
sprawdzają, czy część I wykazu 
materiałów niebezpiecznych została 
odpowiednio zmieniona.

Or. en

Uzasadnienie

Uzależnianie dodatkowego przeglądu od decyzji właściciela jest niewłaściwe. Dodatkowy 
przegląd powinien być obowiązkowy po każdej znaczącej zmianie.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) statek został wstępnie oczyszczony 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c); 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) statki powinny prowadzić działania w okresie przed wejściem do 
stoczni złomowej w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ilość resztek paliwa i 
wytworzonych na skutek eksploatacji odpadów pozostałych na statku (m.in. pozostałości 
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olejowych). Według dokumentu roboczego służb Komisji dołączonego do zielonej księgi w 
sprawie lepszych warunków demontażu statków z dnia 22 maja 2007 r. pozostałości olejowe 
stanowią 88%, a oleje – 10% całości odpadów niebezpiecznych ze statków wycofanych z 
eksploatacji. Dlatego sprawdzenie w ramach ostatecznego przeglądu, czy w odniesieniu do 
tych statków realizowany jest obowiązek wstępnego oczyszczenia, ma priorytetowe znaczenie.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowy stają się skuteczne najpóźniej w 
momencie złożenia wniosku o 
przeprowadzenie przeglądu końcowego, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. d). aż do 
zakończenia recyklingu.

2. Umowy stają się skuteczne najpóźniej w 
momencie złożenia wniosku o 
przeprowadzenie przeglądu końcowego, o 
którym mowa w art. 8 ust. 6 aż do 
zakończenia recyklingu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podać właściwe odniesienie.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostarczenie stoczni złomowej 
wszelkich informacji dotyczących statku, 
koniecznych do opracowania planu 
recyklingu statku zgodnie z art. 7;

b) dostarczenie stoczni złomowej na co 
najmniej trzy miesiące przed planowaną 
datą recyklingu statku wszelkich 
informacji dotyczących statku, 
koniecznych do opracowania planu 
recyklingu statku zgodnie z art. 7;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ plan recyklingu statku musi zostać zatwierdzony, stocznia złomowa musi zostać 
powiadomiona na czas, aby mieć wystarczająco dużo czasu na opracowanie odpowiedniego 
planu recyklingu statku.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dostarczenie stoczni złomowej kopii 
świadectwa gotowości do recyklingu, 
wydanego zgodnie z art. 10; 

Or. en

Uzasadnienie

Stocznia złomowa powinna otrzymać kopię świadectwa gotowości do recyklingu jako dowód 
udanego zakończenia przeglądu końcowego.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) przekazanie statku do recyklingu 
jedynie po jednoznacznym zatwierdzeniu 
planu recyklingu statku przez właściwy 
organ, zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b); 

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania spójności z wymogiem jednoznacznego zatwierdzenia planu recyklingu statku.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbiór statku przed rozpoczęciem 
recyklingu lub po rozpoczęciu recyklingu, 
tam gdzie jest to technicznie wykonalne, w 
przypadku gdy obecne na pokładzie 

c) odbiór statku przed rozpoczęciem 
recyklingu lub po rozpoczęciu recyklingu, 
tam gdzie jest to technicznie wykonalne, 
jeżeli planowany recykling statku jest 
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materiały niebezpieczne w znacznym 
stopniu nie odpowiadają wykazowi 
materiałów niebezpiecznych i 
uniemożliwiają odpowiedni recykling 
statku.

niewykonalny w praktyce lub stanowiłby 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
ochrony środowiska ze względu na 
niewłaściwe opisanie statku w wykazie lub 
w innych dokumentach; 

Or. en

Uzasadnienie

Odbiór jest konsekwencją, którą należy stosować wyłącznie w ściśle określonych 
okolicznościach. Postanowienie zaproponowane przez Komisję stanowi połączenie dwóch 
kryteriów, z których jedno odnosi się do „odpowiedniego recyklingu”, który jednak nie został 
zdefiniowany. Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dwóch jasnych i niezależnych 
kryteriów, które skutkowałyby odbiorem. Należy ustanowić odrębną klauzulę w przypadku 
występowania wyższych ilości materiałów niebezpiecznych niż określono w wykazie – zob. 
kolejna poprawka.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pokrycie faktycznych kosztów 
dodatkowych w przypadku, gdy ilość 
materiałów niebezpiecznych na pokładzie 
jest znacznie wyższa, niż określono w 
wykazie niebezpiecznych substancji 
chemicznych, ale nie uniemożliwia 
planowanego recyklingu statku i nie 
zagraża bezpieczeństwu lub ochronie 
środowiska naturalnego. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ilość materiałów niebezpiecznych jest znacznie wyższa niż określono w wykazie, ale nie 
uniemożliwia przeprowadzenia recyklingu i nie zagraża jego ogólnemu bezpieczeństwu, 
należy wyjaśnić, że właściciel statku musiałby ponieść wynikające z tego rzeczywiste koszty 
dodatkowe.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie, we współpracy z 
właścicielem statku, planu recyklingu 
statku właściwego dla danego statku 
zgodnie z art. 7;

a) opracowanie, we współpracy z 
właścicielem statku, planu recyklingu
statku właściwego dla danego statku 
zgodnie z art. 7 w terminie miesiąca od 
otrzymania wszystkich istotnych 
informacji, o których mowa w ust. 3 lit. b);

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić ostateczny termin dla stoczni złomowej, by właściciel mógł w terminie złożyć 
wniosek o zatwierdzenie planu recyklingu statku przez odpowiedni dla niego właściwy organ.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienie zatwierdzenia planu 
recyklingu statku przez właściwy organ 
zgodnie z wymogami krajowymi przed 
planowanym rozpoczęciem recyklingu 
statku;

Or. en

Uzasadnienie

Plan recyklingu statku musi zostać zatwierdzony również przez właściwy organ kraju, w 
którym znajduje się stocznia złomowa.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powiadomienie właściciela statku o 
planowanym rozpoczęciu recyklingu 
statku zgodnie z wzorem formularza 
określonym w załączniku II;

b) powiadomienie właściciela statku o
gotowości stoczni złomowej pod każdym 
względem do rozpoczęcia recyklingu 
statku, zgodnie z wzorem formularza 
określonym w załączniku II;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie brzmienia zgodnego ze sformułowaniem z załącznika II.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazanie rozpoczęcia jakiegokolwiek 
recyklingu statku przed przedłożeniem 
sprawozdania, o którym mowa w lit. b);

c) odmowę rozpoczęcia jakiegokolwiek 
recyklingu statku przed przedłożeniem 
sprawozdania, o którym mowa w lit. b) i 
przed zatwierdzeniem planu recyklingu 
statku przez właściwy dla niej organ;

Or. en

Uzasadnienie

Stocznia złomowa nie może sama sobie zakazać jakiegoś działania, lecz może jedynie 
odmówić zrobienia czegoś. Powinna rozpocząć recykling dopiero po zapewnieniu gotowości 
pod każdym względem (czyli informacja zgodnie z lit. b)) oraz po zatwierdzeniu planu 
recyklingu statku przez właściwy dla niej organ.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w trakcie przygotowań do odbioru 
statku w celu poddania go recyklingowi, 
powiadomienie na piśmie odpowiednich 
właściwych władz co najmniej 14 dni 
przed planowanym rozpoczęciem 
recyklingu o zamiarze poddania 
recyklingowi danego statku;

d) w trakcie przygotowań do odbioru 
statku w celu poddania go recyklingowi, 
powiadomienie na piśmie odpowiednich 
właściwych władz co najmniej dwa 
miesiące przed planowanym rozpoczęciem 
recyklingu o zamiarze poddania 
recyklingowi danego statku;

Or. en

Uzasadnienie

Powiadomienie należy przedłożyć na co najmniej dwa miesiące przed planowanym 
rozpoczęciem recyklingu statku celem zapewnienia władzom odpowiedniej ilości czasu na 
niezbędne prace. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściciel statku przedkłada kopię 
umowy właściwemu organowi. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie kontroli zobowiązań kontraktowych między właścicielem statku a 
stocznią złomową. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów właściwy organ może zwrócić się o kopię umowy między osobą zlecającą 
przemieszczenie odpadów a zakładem odzyskiwania. W przedmiotowej sprawie kopię należy 
przekazać w każdym przypadku.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zakończeniu wstępnego lub 
dokonywanego w celu odnowienia 
dokumentów, lub dodatkowego przeglądu
przeprowadzonego na wniosek właściciela 
statku, państwo członkowskie wydaje 
świadectwo inwentaryzacji zgodnie z 
formatem określonym w załączniku IV. Do 
tego świadectwa należy dołączyć część I 
wykazu materiałów niebezpiecznych.

1. Po udanym zakończeniu wstępnego lub 
dokonywanego w celu odnowienia 
dokumentów, lub dodatkowego przeglądu 
przeprowadzonego przez państwo 
członkowskie, pod którego banderą pływa 
statek, wydaje ono świadectwo 
inwentaryzacji zgodnie z formatem 
określonym w załączniku IV. Do tego 
świadectwa należy dołączyć część I 
wykazu materiałów niebezpiecznych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania
aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w 
sprawie aktualizowania formatu 
świadectwa inwentaryzacji, określonego w 
załączniku IV.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w 
sprawie aktualizowania formatu 
świadectwa inwentaryzacji, określonego w 
załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Świadectwo wydaje się wyłącznie po udanym zakończeniu odpowiednich przeglądów, zgodnie 
z brzmieniem wniosku Komisji w art. 10 ust. 2 dotyczącym przeglądu końcowego. Właściwsze 
jest zastosowanie standardowego określenia „organu administracyjnego uznanej organizacji 
działającego w jej imieniu”.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po pomyślnym zakończeniu przeglądu 
końcowego zgodnie z art. 8 ust. 6 organ 
administracji wydaje świadectwo 
gotowości do recyklingu zgodnie z wzorem 
formularza określonym w załączniku V.
Do tego świadectwa należy dołączyć 
wykaz materiałów niebezpiecznych oraz 
plan recyklingu statku.

2. Po pomyślnym zakończeniu przeglądu 
końcowego zgodnie z art. 8 ust. 6 organ 
administracji wydaje świadectwo 
gotowości do recyklingu zgodnie z wzorem 
formularza określonym w załączniku V, 
jeżeli uznaje, że plan recyklingu statku 
jest zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia. Do tego świadectwa 
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należy dołączyć wykaz materiałów 
niebezpiecznych oraz plan recyklingu 
statku.

Or. en

Uzasadnienie

Świadectwo gotowości do recyklingu powinno być wydane przez organ administracyjny 
jedynie wówczas, jeżeli plan recyklingu statku jest zgodny z wymogami niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a 
Kontrole

Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że 
statek nie spełnia wymogów określonych 
w art. 4 ust. 1–3a, art. 5 i 7 lub nie 
posiada aktualnego świadectwa 
inwentaryzacji, o którym mowa w art. 10 
ust. 1, lub kiedy po przeprowadzeniu 
kontroli istnieją uzasadnione powody dla 
uznania, że:
– stan statku lub jego wyposażenia nie są 
zgodne z wymogami określonymi w art. 4 
ust. 1–3a lub nie są zasadniczo zgodne ze 
szczegółowymi informacjami określonymi 
w świadectwie i/lub wykazie materiałów 
niebezpiecznych, lub
– na pokładzie statku nie wdrożono 
procedury utrzymywania wykazu 
materiałów niebezpiecznych,
przeprowadza się bardziej szczegółową 
kontrolę.

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebna jest jasna procedura, jeżeli kontrola portu stwierdzi, że statek nie jest zgodny z 
postanowieniami zakazującymi substancji niebezpiecznych (art. 4), nie ma aktualnego wykazu 
(art. 5), nie ma planu recyklingu statku w przypadku statków mających powyżej 20 lat lub 
jeżeli istnieją jasne przyczyny, by uznać, że nie są spełnione postanowienia zainspirowane art. 
8 ust. 2 konwencji z Hongkongu. Zgodnie z art. 13 pkt 3 dyrektywy 2009/16/WE w sprawie 
kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w takich przypadkach szczegółowe kontrole są 
obowiązkowe, a nie tylko fakultatywne, jak przewidziano w konwencji z Hongkongu.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11b 
Dodatkowe wobec artykułu 5a 

postanowienia odnoszące się do statków 
spoza UE 

1. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
statki spoza UE spełniają wymogi 
określone w art. 4 ust. 1–3a, bez 
uszczerbku dla wymogów innego 
prawodawstwa Unii, które może wymagać 
dalszych środków. Państwa członkowskie 
zakazują instalowania lub 
wykorzystywania materiałów, o których 
mowa w art. 4 ust. 1–3a w statkach spoza 
UE przebywających w ich portach, 
kotwicowiskach, stoczniach, stoczniach 
remontowych lub terminalach 
pływających.
2. Na pokładach statków spoza UE 
wpływających do portu lub na 
kotwicowisko państwa członkowskiego 
dostępny jest aktualny wykaz materiałów 
niebezpiecznych. 
3. Na pokładach istniejących statków 
spoza UE wpływających do portu lub na 
kotwicowisko państwa członkowskiego 
dostępny jest aktualny wykaz materiałów 
niebezpiecznych zgodnie z 
harmonogramem określonym w art. 5 ust. 
2a. Wykaz spełnia wymogi, o których 
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mowa w art. 5 ust. 4–7. 
4. Statki spoza UE wpływające do portu 
lub na kotwicowisko państwa 
członkowskiego przedstawiają świadectwo 
wydane przez organ administracyjny 
państwa statku lub uznaną organizację 
działającą w jego imieniu, które 
potwierdza to, że statek spełnia 
postanowienia określone w ust. 1–3.
5. Na pokładach nowych statków spoza 
UE, które zostały zakupione od 
właściciela pływającego pod banderą UE, 
kiedy statek miał ponad 20 lat, przy 
wchodzeniu do portu lub na kotwicowisko 
państwa członkowskiego dostępny jest 
plan recyklingu statku zgodnie z art. 7 ust. 
2 lit. d). 
6. Jeżeli kontrola wykaże, że statek spoza 
UE nie spełnia wymogów określonych w 
ust. 1–5 lub jeżeli istnieją jasne przyczyny, 
by na podstawie kontroli uznać, że:
– stan statku lub jego wyposażenia nie 
odpowiada wymogom określonym w ust. 1 
lub nie odpowiada zasadniczo danym 
zawartym w świadectwie lub w wykazie 
materiałów niebezpiecznych, lub;
– na pokładzie statku nie wdrożono 
procedury utrzymywania wykazu 
materiałów niebezpiecznych,
przeprowadza się bardziej szczegółową 
kontrolę.
7. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
zastosowano skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje wobec właścicieli 
statków spoza UE, które nie spełniają 
wymogów niniejszego artykułu.
8. Kiedy statek spoza UE staje się 
odpadem w rozumieniu dyrektywy 
2008/98/WE, stosuje się rozporządzenie 
(WE) nr 1013/2006.

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszym nowym artykule zebrano wszystkie wymogi dotyczące statków spoza UE 
wpływających do portów UE, z wyjątkiem opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 5a. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić również w odniesieniu do tych statków 
przestrzeganie zakazów dotyczących niektórych materiałów niebezpiecznych oraz obecność 
wykazu na pokładzie. Statki spoza UE, które przed osiągnięciem określonego wieku były 
statkami UE, powinny również posiadać plan recyklingu. Dyrektywa w sprawie kontroli 
państwa portu ma zastosowanie do wszystkich statków, bez względu na ich banderę, zatem 
postanowienia dotyczące kontroli statków spoza UE powinny być analogiczne do tych 
obowiązujących statki UE (zob. art. 11a).

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) prowadzić działalność w 
wybudowanych strukturach trwałych 
(suche doki, keje lub betonowe 
pochylnie); 

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie działalności w wybudowanych strukturach trwałych powinno stanowić wymóg 
minimalny dla zapewnienia możliwości hermetyzacji materiałów niebezpiecznych. Dodaje się 
go w celu wyjaśnienia, że obecna i nadal dominująca metoda sztrandowania nie zakwalifikuje 
się do europejskiego wykazu stoczni złomowych.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dysponować odpowiednią liczbą 
dźwigów w celu podnoszenia części 
odcinanych ze statku; 

Or. en
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Uzasadnienie

Dostępność odpowiedniej liczby dźwigów do podnoszenia powinna stanowić minimalny 
wymóg bezpiecznego demontażu statków. Dodaje się go w celu wyjaśnienia, że obecna i nadal 
dominująca metoda sztrandowania, w której stosuje się nie dźwigi, lecz wyłącznie grawitację, 
nie zakwalifikuje się do wykazu europejskiego.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowić systemy zarządzania i 
monitorowania oraz procedury i techniki, 
które nie stanowią ryzyka dla zdrowia 
pracowników lub dla ludności w pobliżu 
stoczni złomowej, a których celem będzie 
zapobieganie, ograniczanie, minimalizacja 
i w stopniu, w jakim jest to możliwe, 
wyeliminowanie szkodliwego wpływu na 
środowisko powstałego na skutek 
recyklingu statków;

b) ustanowić systemy zarządzania i 
monitorowania oraz procedury i techniki, 
które zapewniają to, że nie powstają 
zagrożenia dla zdrowia pracowników lub 
dla ludności w pobliżu stoczni złomowej, a 
których celem będzie zapobieganie, 
ograniczanie, minimalizacja i w stopniu, w 
jakim jest to możliwe, wyeliminowanie 
szkodliwego wpływu na środowisko 
powstałego na skutek recyklingu statków;

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa: systemy zarządzania i monitorowania zwykle nie stanowią ryzyka dla 
zdrowia, lecz są wykorzystywane do zapewnienia tego, że nie powstają zagrożenia dla 
zdrowia.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opracować i zatwierdzić plan recyklingu 
statku;

d) opracować i przyjąć plan recyklingu 
statku;

Or. en
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Uzasadnienie

Korekta językowa – zatwierdzenie jest zadaniem właściwych organów. Stocznia złomowa 
przyjmuje plan recyklingu statku.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnić ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wszystkich 
materiałów niebezpiecznych na pokładzie 
statku w trakcie recyklingu, tak aby 
zapobiec przedostaniu się tych materiałów 
do środowiska, w szczególności w strefach 
międzypływowych;

k) zapewnić ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wszystkich 
materiałów niebezpiecznych na pokładzie 
statku w trakcie recyklingu, tak aby 
zapobiec przedostaniu się tych materiałów 
do środowiska, w szczególności w strefach 
międzypływowych, zwłaszcza poprzez 
cięcie dolnej części w trwałym lub 
pływającym suchym doku;

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba dokładniej określić, w jaki sposób należy uzyskać hermetyzację materiałów 
niebezpiecznych. Podczas gdy górne elementy statku powinny być cięte jedynie przy pomocy 
trwałych struktur (zob. art. 12 akapit drugi lit. aa) (nowa)), część dolna, ze wszystkimi 
olejami i pozostałościami, powinna być cięta w trwałym lub pływającym suchym doku, aby 
zapewnić hermetyzację wszystkich materiałów niebezpiecznych.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) prowadzić prace z materiałami 
niebezpiecznymi i odpadami jedynie na 
nieprzepuszczalnych podłożach ze 
skutecznymi systemami 
odprowadzającymi;

m) bez uszczerbku dla lit. k), prowadzić 
prace z materiałami niebezpiecznymi i 
odpadami jedynie na nieprzepuszczalnych 
podłożach ze skutecznymi systemami 
odprowadzającymi;

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że systemy odprowadzające nadal muszą hermetyzować wszystkie materiały i 
odpady niebezpieczne.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi – litera m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) zapewnić to, że wszystkie odpady 
przygotowane do recyklingu są przesyłane 
wyłącznie do zakładów recyklingu 
upoważnionych do prowadzenia ich 
recyklingu, bez tworzenia zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i w sposób przyjazny 
dla środowiska; 

Or. en

Uzasadnienie

Odpady stalowe przeznaczone do recyklingu są często zanieczyszczone materiałami 
niebezpiecznymi, które w razie niewłaściwego recyklingu mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku naturalnemu. Z tego względu wszystkie odpady przeznaczone do recyklingu 
powinny być przekazywane wyłącznie do zakładów upoważnionych do ich recyklingu.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) przedstawia zezwolenie, licencję lub 
upoważnienie udzielone przez właściwe 
organy do celów przeprowadzania 
recyklingu statków oraz określa 
ograniczenia dotyczące wielkości statków 
(maksymalna długość, szerokość i masa 
statku niezaładowanego), które można 
poddawać recyklingowi na jej terenie, jak 
również wszelkie inne stosowne 
ograniczenia;

(1) przedstawia zezwolenie, licencję lub 
upoważnienie udzielone przez właściwe 
organy do celów przeprowadzania 
recyklingu statków oraz określa 
ograniczenia dotyczące wielkości statków 
(maksymalna długość, szerokość i masa 
statku niezaładowanego), które można 
poddawać recyklingowi na jej terenie, jak 
również wszelkie inne stosowne 
ograniczenia i warunki;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy określić również stosowne warunki, ponieważ niekoniecznie są one uwzględnione w 
„ograniczeniach”.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) przedstawia dowody na to, że stocznia 
złomowa spełnia wszelkie postanowienia 
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikające z ustawodawstwa jej państwa; 

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście recyklingu statków istotne znaczenie mają zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników. Stocznia powinna przedstawić dowody ich przestrzegania.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) przedstawia wszystkich 
podwykonawców bezpośrednio 
zaangażowanych w proces recyklingu 
statków oraz przedstawia dowody na 
posiadanie przez nich zezwoleń; 

Or. en

Uzasadnienie

Podwykonawcy bezpośrednio zaangażowani w proces recyklingu statków mogą tworzyć 
dodatkowe zagrożenie dla niego lub sami znajdować się w szczególnie zagrożonej sytuacji, 
jeżeli nie zostaną odpowiednio przeszkoleni. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno 
procesu recyklingu, jak i podwykonawców, powinni oni zostać przedstawieni, wraz z 
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dowodami posiadania przez nich zezwoleń. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jaki proces przetwarzania odpadów 
będzie stosowany na terenie zakładu:
spalenie, składowanie czy inna metoda 
przetworzenia odpadów oraz przedstawia 
dowód na to, że stosowane procedury są 
przeprowadzane bez narażania zdrowia 
ludzkiego i bez szkody dla środowiska, a w 
szczególności:

Nie dotyczy wersji polskiej.  

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) jaki proces przetwarzania odpadów 
będzie stosowany w przypadku gdy 
materiały niebezpieczne mają zostać 
później skierowane do innego zakładu 
przetwarzania odpadów, znajdującego się 
poza terenem stoczni złomowej.
Następujące informacje winny zostać 
przekazane w odniesieniu do każdego 
kolejnego zakładu przetwarzania odpadów:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dowody na to, że zakład przetwarzania 
odpadów jest upoważniony do 
przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych;

(ii) dowody na to, że zakład przetwarzania 
odpadów jest upoważniony przez 
odpowiedni właściwy organ do 
przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić, kto wydaje upoważnienie.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) system, jakim dysponuje w celu 
dokumentowania faktycznych ilości 
materiałów niebezpiecznych usuniętych z 
każdego statku w porównaniu do wykazu 
materiałów niebezpiecznych oraz 
odpowiednich procesów przetwarzania 
tych materiałów stosowanych w stoczni i 
poza nią; 

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zapewnić możliwość śledzenia materiałów niebezpiecznych od wykazu po faktyczne 
przetworzenie. Takie systemy śledzenia stosuje się już w kilku krajach.
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) dysponuje odpowiednim 
ubezpieczeniem w celu pokrycia 
zobowiązań z tytułu zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz kosztów 
ekologicznych środków zaradczych, 
zgodnie z właściwym ustawodawstwem 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym stocznia się znajduje;

Or. en

Uzasadnienie

To postanowienie uwzględniono jako standard minimalny dla stoczni złomowych w brytyjskiej 
strategii recyklingu statków z lutego 2007 r.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit drugi – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) prowadzi regularny monitoring wód i 
osadów w pobliżu stoczni złomowej w celu 
wykrywania zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

To ograniczone postanowienie w porównaniu do tego, co uwzględniono jako standard 
minimalny dla stoczni złomowych w brytyjskiej strategii recyklingu statków z lutego 2007 r.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie dla stoczni złomowej 
znajdującej się na terenie państwa 

członkowskiego

skreślony

1. Właściwe organy wydają zezwolenie na 
przeprowadzanie recyklingu statków tym 
stoczniom złomowym znajdującym się na 
ich terytorium, które spełniają wymogi 
określone w art. 12. Zezwolenie wydaje się 
poszczególnym stoczniom złomowym 
maksymalnie na okres pięciu lat.
2. Państwa członkowskie tworzą i 
aktualizują wykaz stoczni złomowych, 
które otrzymały zezwolenie zgodnie z ust. 
1.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, 
przekazuje się Komisji, bezzwłocznie i nie 
później niż w ciągu jednego roku od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
4. Jeżeli stocznia złomowa przestaje 
spełniać wymogi określone w art. 12, 
państwo członkowskie cofa zezwolenie 
wydane zainteresowanej stoczni złomowej 
i powiadamia o tym fakcie bezzwłocznie 
Komisję. 
5. W przypadku gdy nowa stocznia 
złomowa uzyskała zezwolenie zgodnie z 
ust. 1, państwo członkowskie bezzwłocznie 
informuje o tym fakcie Komisję. 

Or. en

Uzasadnienie

Stocznie złomowe położone w państwie członkowskim powinny również składać do Komisji 
wniosek o włączenie do wykazu europejskiego, aby zapewnić jednolite podejście. Z tego 
względu należy skreślić cały artykuł.
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stocznie złomowe położone poza 
terytorium Unii 

Włączenie stoczni złomowej do wykazu 
europejskiego 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia art. 14. Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą włączyć 
konkretną stocznię złomową do wykazu europejskiego, a nie tylko te, które są położone poza 
terytorium Unii, powinny złożyć do Komisji wniosek, aby zapewnić jednolite podejście.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedsiębiorstwo recyklingu znajdujące 
się poza terytorium Unii, które pragnie 
poddawać recyklingowi statki pływające 
pod banderą państwa członkowskiego 
składa wniosek do Komisji w sprawie 
włączenia jego stoczni złomowej do 
europejskiego wykazu.

1. Przedsiębiorstwo recyklingu
posiadające stocznię złomową, które 
pragnie poddawać recyklingowi statki UE 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, składa wniosek do 
Komisji w sprawie włączenia jego stoczni 
złomowej do europejskiego wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta błędu numeracji występującego we wniosku Komisji. 

Poprawka wynikająca ze skreślenia art. 14. Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą włączyć 
konkretną stocznię złomową do europejskiego wykazu, również znajdującą się na terytorium 
Unii, powinny złożyć do Komisji wniosek, aby zapewnić jednolite podejście.
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wnioskowi temu towarzyszą informacje 
i dodatkowa dokumentacja zgodnie z 
wymogami art. 13 i załącznika VI, 
zaświadczające, że stocznia złomowa 
spełnia wymogi określone w art. 12.

2. Wnioskowi temu towarzyszą informacje 
i dodatkowa dokumentacja zgodnie z 
wymogami art. 13 i załącznika VI, 
zaświadczające, że stocznia złomowa 
spełnia wymogi określone w art. 12.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w
sprawie aktualizowania formularza 
dotyczącego danych identyfikacyjnych 
stoczni złomowej, określonego w 
załączniku VI.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w 
sprawie aktualizowania formularza 
dotyczącego danych identyfikacyjnych 
stoczni złomowej, określonego w 
załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta błędu numeracji występującego we wniosku Komisji. 

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Składając wniosek o włączenie do 
wykazu europejskiego, stocznia złomowa 
zgadza się, że może stać się przedmiotem 
kontroli na miejscu przeprowadzanej 
przez Komisję lub agentów działających w 
jej imieniu, przed włączeniem do 
europejskiego wykazu lub po nim, w celu 
sprawdzenia jej zgodności z wymogami 
określonymi w art. 12.

3. Aby stocznia złomowa została włączona 
do europejskiego wykazu, powinna zostać 
poddana audytowi przez międzynarodowy 
zespół ekspertów nominowanych przez 
Komisję przed włączeniem do 
europejskiego wykazu, w celu sprawdzenia 
jej zgodności z wymogami określonymi w 
art. 12, a następnie co dwa lata. Stocznia 
złomowa zgadza się również, że może stać 
się przedmiotem dodatkowych, 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu 
przeprowadzanych przez międzynarodowy 
zespół. Międzynarodowy zespół ekspertów 
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współpracuje z właściwymi organami 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym położona jest stocznia, 
celem przeprowadzenia takich kontroli na 
miejscu. Podsumowanie wyników kontroli 
jest na stałe udostępniane społeczeństwu, 
w tym w formacie elektronicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Recykling statków wiąże się w ogromną ilością materiałów niebezpiecznych. Jeżeli wyjątkowo 
mamy zalegalizować wywóz z UE do krajów nienależących do OECD statków pływających 
pod banderą UE w celu ich złomowania z uwagi na ich szczególny charakter, to musimy mieć 
pewność, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W związku z 
tym regularne kontrole powinny być warunkiem wstępnym włączenia każdej stoczni do 
europejskiego wykazu. Zapewniłoby to jednakowe traktowanie wszystkich stoczni, a 
międzynarodowy charakter zespołu oraz współpraca z odpowiednim właściwym organem 
powinna zapewnić powszechną akceptację.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na podstawie oceny informacji i 
dowodów przekazanych zgodnie z ust. 2, 
Komisja podejmuje decyzję w drodze aktu 
wykonawczego, czy należy włączyć 
stocznię złomową znajdującą się poza 
terytorium Unii do europejskiego wykazu.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 27.

4. Na podstawie oceny informacji i 
dowodów przekazanych zgodnie z ust. 2, 
Komisja podejmuje decyzję w drodze aktu 
wykonawczego, czy należy włączyć 
stocznię złomową znajdującą się w 
państwie członkowskim lub poza 
terytorium Unii do europejskiego wykazu.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta błędu numeracji występującego we wniosku Komisji (zob. również poprawione 
odniesienie w art. 16 ust. 3a ppkt (ii)). 



PR\919679PL.doc 61/83 PE498.083v02-00

PL

Poprawka wynikająca ze skreślenia art. 14. Powinna istnieć wyłącznie europejska procedura 
włączania stoczni złomowych do wykazu, bez względu na ich położenie.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz europejski publikuje się w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz na stronie internetowej Komisji 
najpóźniej trzydzieści sześć miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Wykaz europejski publikuje się w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz na stronie internetowej Komisji 
najpóźniej dwadzieścia cztery miesiące od 
dnia ... *.

_____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dwa lata od daty wejścia w życie powinny w pełni wystarczyć Komisji na sporządzenie 
pierwszego wykazu europejskiego.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wykaz europejski obejmuje 
następujące informacje dotyczące stoczni 
złomowej: 
a) metodę recyklingu;
b) rodzaj i wielkość statków, które można 
poddać recyklingowi; oraz
c) wszelkie ograniczenia w 
funkcjonowaniu obiektu, w tym dotyczące 
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przetwarzania odpadów niebezpiecznych. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściciele statków powinni dysponować tą informacją dotyczącą stoczni złomowych 
znajdujących się w wykazie europejskim, by móc dokonać wyboru między odpowiednimi 
obiektami. 

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W wykazie europejskim umieszcza się 
datę włączenia do niego stoczni złomowej. 
Każde włączenie jest ważne przez 
maksymalny okres pięciu lat i podlega 
odnowieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do wykazu europejskiego powinno obowiązywać w danym momencie jedynie przez 
pięć lat od określonego terminu, ale podlegać odnowieniu. Zapewniłoby to dostarczanie przez 
stocznie zaktualizowanych informacji. 

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku istotnej zmiany 
informacji dostarczonej Komisji 
przedsiębiorstwa recyklingu statków 
znajdujące się w wykazie europejskim 
niezwłocznie dostarczają zaktualizowane 
dowody. W każdym przypadku na trzy 
miesiące przed upływem pięcioletniego 
okresu włączenia do wykazu 
europejskiego przedsiębiorstwo recyklingu 
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statków oświadcza, że: 
a) dostarczone przez nie dowody są 
kompletne i aktualne;
b) stocznia złomowa nadal spełnia i będzie 
spełniać wymogi określone w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie obowiązku przedsiębiorstw recyklingu statków w zakresie 
aktualizowania ich informacji.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w celu włączenia stoczni złomowej do 
europejskiego wykazu w każdym z 
następujących przypadków:

(a) w celu włączenia stoczni złomowej do 
europejskiego wykazu, jeśli o jej włączeniu 
do wykazu europejskiego zadecydowano 
zgodnie z art. 15 ust. 4;

(i) jeśli wydano jej zezwolenie zgodnie z 
art. 13; 
(ii) jeśli o jej włączeniu do wykazu 
europejskiego zadecydowano zgodnie z art. 
15 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby odwoływania się do art. 13, ponieważ wszystkie istotne postanowienia 
znajdują się w art. 15 ust. 4. 

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) jeżeli stocznia złomowa znajdowała się (2) jeżeli stocznia złomowa na trzy 
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w wykazie przez okres dłuższy niż pięć lat, 
a nie dostarczyła dowodów, że nadal 
spełnia wymogi określone w art. 12. 

miesiące przed upływem pięcioletniego 
okresu włączenia nie dostarczyła 
dowodów, że nadal spełnia wymogi 
określone w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny jest jasny termin ostateczny, do którego stocznia złomowa musi przedstawić 
zaktualizowane dowody, że nadal spełnia wymogi określone w art. 12, aby pozostać w 
wykazie. Stocznia powinna być usunięta z wykazu europejskiego, jeżeli na trzy miesiące przed 
upływem pięcioletniego okresu nie dostarczyła dowodów.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powiadamia organ administracji w 
formie pisemnej, co najmniej na 14 dni 
przed planowanym rozpoczęciem 
recyklingu o zamiarze przeprowadzenia 
recyklingu statku, aby umożliwić organowi 
przygotowanie do przeglądu i wydania 
świadectwa wymaganego na mocy 
niniejszego rozporządzenia;

a) powiadamia organ administracji w 
formie pisemnej, co najmniej na dwa 
miesiące przed planowanym rozpoczęciem 
recyklingu o zamiarze przeprowadzenia 
recyklingu statku, aby umożliwić organowi 
przygotowanie do przeglądu i wydania 
świadectwa wymaganego na mocy 
niniejszego rozporządzenia; jednocześnie 
powiadamia organ administracji państwa, 
pod którego jurysdykcję aktualnie 
podlega, o swoim zamiarze oddania statku 
do recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Dwa tygodnie to zbyt krótki termin na powiadomienie organu administracji. Dla zapewnienia 
spójności z propozycją przedłożenia planu recyklingu statku na dwa miesiące przed 
planowaną datą demontażu do zatwierdzenia przez właściwe organy (zob. art. 7 ust. 2 a), 
powiadomienie powinno być wysłane w tym samym czasie (zob. również kolejna poprawka). 

Dla zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia właściciele statków 
powinni powiadamiać również organ administracji państwa, pod którego jurysdykcję 
aktualnie podlegają, aby umożliwić dobrą współpracę.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przekazuje właściwemu organowi 
ostateczny plan recyklingu statku na dwa 
miesiące przed planowanym rozpoczęciem 
recyklingu, a jednocześnie powiadamia 
organ państwa portu o zamiarze 
rozpoczęcia recyklingu, zgodnie z 
wymogami art. 7 ust. 2 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada to nowemu wymogowi ustanowionemu w poprawce 51. Należy powiadomić 
właściwy organ o ostatecznym planie recyklingu statku na dwa miesiące przed planowanym 
rozpoczęciem recyklingu, aby pozostawić wystarczająco dużo czasu na jego jednoznaczne 
zatwierdzenie. Jednocześnie należy powiadomić właściwy organ państwa portu.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące nielegalnego 
recyklingu i działań następczych podjętych 
przez dane państwo członkowskie.

c) informacje dotyczące nielegalnego 
recyklingu i działań następczych podjętych 
przez dane państwo członkowskie, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące kar 
nałożonych zgodnie z art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny również informować o nałożonych przez siebie karach. Ma to 
istotne znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności, proporcjonalności i efektu 
odstraszającego, zgodnie z wymogami art. 23.
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przekazuje 
sprawozdanie do dnia 31 grudnia 2015 r., a 
następnie co dwa lata.

2. Każde państwo członkowskie przekazuje 
sprawozdanie do dnia 31 grudnia 2015 r., a 
następnie co rok.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania lepszego przeglądu właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie powinny co roku przekazywać sprawozdanie Komisji.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja wprowadza te informacje do 
elektronicznej bazy danych stale dostępnej 
dla społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje przekazywane przez państwa członkowskie powinny być zbierane przez Komisję w 
elektronicznej bazie danych, która powinna być stale dostępna dla społeczeństwa, by 
zapewnić przejrzystość faktycznej sytuacji w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia 
w państwach członkowskich.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
zastosowano skuteczne, proporcjonalne i 

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
zastosowano skuteczne, proporcjonalne i 
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odstraszające sankcje w odniesieniu do 
statków, które:

odstraszające sankcje w odniesieniu do
właścicieli statków UE i spoza UE, które:

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje nie mogą być stosowane wobec samych statków, a jedynie wobec właścicieli statków. 
Skuteczne sankcje powinny dotyczyć zarówno statków UE, jak i spoza UE, jeżeli nie 
udostępniają one pewnych istotnych dokumentów (zob. konkretne naruszenia wymienione w 
poprawkach 106–108).

Przestępstwa prowadzące do nielegalnego przemieszczania statków przeznaczonych do 
recyklingu powinny być rozpatrywane odrębnie jako przestępstwa karne (zob. poprawka 110).

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie przestrzegają zakazów dotyczących 
określonych materiałów niebezpiecznych, 
zgodnie z art. 4 i art. 11b; 

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje powinny być nakładane na właścicieli statków, które nie przestrzegają zakazów 
dotyczących materiałów niebezpiecznych.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie posiadają na pokładzie wykazu 
materiałów niebezpiecznych wymaganego 
na mocy art. 5 i art. 28;

b) nie posiadają na pokładzie aktualnego
wykazu materiałów niebezpiecznych 
zgodnego z art. 5 i art. 11b;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to niewielkie doprecyzowanie wniosku Komisji w celu określenia, że nie wystarczy 
posiadać wykaz, ale że ten wykaz musi być aktualny, tym bardziej, że powinien być 
odpowiednio utrzymywany i aktualizowany w całym okresie eksploatacji statku.

Poprawka nr 35 służyła wprowadzeniu harmonogramu dotyczącego obowiązku utrzymywania 
dostępnego wykazu. W efekcie za pomocą poprawki nr 117 kasuje się przepisy przejściowe w 
art. 28, zatem to odniesienie staje się zbędne. W zamian należy wprowadzić odwołanie do art. 
11b, ponieważ sankcje te powinny obowiązywać również wobec statków spoza UE.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie posiadają na pokładzie statku planu 
recyklingu zgodnego z art. 7 i art. 11b;

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje powinny być nakładane na właścicieli statków, które nie mają na pokładzie planu 
recyklingu statku.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litery e)–i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zostały przekazane do recyklingu bez 
spełnienia wymogów ogólnych w zakresie 
przygotowania określonych w art. 6;

skreślone

f) zostały przekazane do recyklingu bez 
świadectwa inwentaryzacji wymaganego 
na mocy art. 6;
g) zostały przekazane do recyklingu bez 
świadectwa gotowości do recyklingu 
wymaganego na mocy art. 6;
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h) zostały przekazane do recyklingu bez 
powiadomienia organu administracji na 
piśmie zgodnie z art. 21;
i) zostały poddane recyklingowi w sposób 
niezgodny z planem recyklingu statku 
wymaganym na mocy art. 7.

Or. en

(połączone z poprawką nr 110)

Uzasadnienie

Postanowienia dotyczące przestępstw karnych powinny być omówione odrębnie w kolejnym 
ustępie (zob. poprawka 110). 

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie sankcji na mocy dyrektywy 
2008/99/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne1 wobec właścicieli statków 
UE, które:
a) zostały przekazane do recyklingu bez 
spełnienia wymogów ogólnych 
określonych w art. 6 niniejszego 
rozporządzenia; 
b) zostały przekazane do recyklingu bez 
świadectwa inwentaryzacji wymaganego 
na mocy art. 10 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia;
c) zostały przekazane do recyklingu bez 
umowy wymaganej na mocy art. 9 
niniejszego rozporządzenia;
d) zostały przekazane do recyklingu bez 
powiadomienia organu administracji na 
piśmie zgodnie z art. 21 niniejszego 
rozporządzenia;
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e) zostały poddane recyklingowi bez 
zatwierdzenia planu recyklingu statku 
przez właściwy organ zgodnie z art. 7 ust. 
2 lit. b) niniejszego rozporządzenia lub w 
sposób niezgodny z planem recyklingu 
statku wymaganym na mocy art. 7 
niniejszego rozporządzenia.
_________________________

1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.

Or. en

(ponowne wprowadzenie następujących liter z wniosku Komisji:
lit. e) staje się po zmianach nową lit. a);
lit. f) staje się po zmianach nową lit. b);

lit. g) zostaje skreślona, ponieważ została uwzględniona w lit. a) po zmianach;
lit. h) staje się bez jakichkolwiek zmian lit. d);

lit. i) staje się po zmianach lit. e).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2008/99/WE nielegalne przemieszczanie odpadów 
przeprowadzone celowo stanowi przestępstwo. Kiedy statek UE jest przemieszczany do 
krajów nienależących do OECD przed opublikowaniem wykazu europejskiego, do obiektu 
nieznajdującego się w wykazie europejskim po jego opublikowaniu, bez kluczowych 
dokumentów niezbędnych do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem lub bez 
zatwierdzenia planu recyklingu statku, takie przemieszczenie jest w oczywisty sposób 
nielegalne. Takie przypadki przemieszczenia stanowią przestępstwo karne i z tego względu 
należy zastosować sankcje na mocy dyrektywy 2008/99/WE.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcje te muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. W
szczególności w przypadku, gdy statek jest 
przekazany do recyklingu w stoczni 
złomowej, która nie jest ujęta w 
europejskim wykazie, mające zastosowanie 
sankcje odpowiadają co najmniej cenie 

2. Bez uszczerbku dla stosowania art. 5 
dyrektywy 2008/99/WE, w szczególności w 
przypadku, gdy statek jest przekazany do 
recyklingu w stoczni złomowej, która nie 
jest ujęta w europejskim wykazie, mające 
zastosowanie sankcje odpowiadają co 
najmniej dwukrotności ceny jaką 
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jaką właściciel statku uzyskałby za statek. właściciel statku uzyskałby za statek.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienie, że sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, zostało już 
uwzględnione poprzez odwołanie w ust. 1a do dyrektywy 2008/99/WE. Utrata wyłącznie ceny 
uzyskanej za statek nie jest dostatecznie skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Sankcja 
powinna wynosić co najmniej dwukrotność uzyskanej ceny.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli statek zostaje sprzedany, a w 
okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po 
sprzedaży, zostaje przekazany do 
recyklingu w obiekcie, który nie jest ujęty 
w europejskim wykazie, kary:

5. Jeżeli statek UE zostaje sprzedany, a w 
okresie nie dłuższym niż dwa lata po 
sprzedaży, zostaje przekazany do 
recyklingu w obiekcie, który nie jest ujęty 
w europejskim wykazie, kary:

(a) nakłada się wspólnie na ostatniego i 
przedostatniego właściciela statku, jeśli 
statek pływa nadal pod banderą 
europejskiego państwa członkowskiego;

(a) nakłada się na ostatniego właściciela 
statku, jeśli statek pływa nadal pod banderą 
europejskiego państwa członkowskiego;

(b)nakłada się tylko na przedostatniego
właściciela statku, jeśli statek nie pływa już 
pod banderą europejskiego państwa 
członkowskiego.

(b) nakłada się na ostatniego właściciela 
statku, u którego statek pływał pod 
banderą państwa członkowskiego w tym 
okresie dwóch lat, jeśli statek nie pływa 
już pod banderą państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji kary nakładałoby się wyłącznie na właścicieli statków, którzy dokonali 
zmiany bandery w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Dla zapewnienia skuteczności ten okres 
należy wydłużyć do dwóch lat, w przeciwnym razie pojawiłaby się ogromna zachęta do 
zmiany bandery na sześć miesięcy przed sprzedażą. Ponieważ statek może być przedmiotem 
kilku transakcji sprzedaży w okresie ostatnich miesięcy, karę nakłada się na ostatniego 
właściciela, u którego statek pływał pod banderą UE, a nie na przedostatniego właściciela.
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Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zwolnienia z kary, o których mowa w 
ust. 5, mogą zostać wprowadzone przez 
państwo członkowskie w przypadku, gdy
właściciel statku nie sprzedał swojego 
statku z zamiarem dokonania jego 
recyklingu. W takim przypadku państwa 
członkowskie żądają dowodów na 
poparcie oświadczenia właściciela statku, 
w tym kopii umowy sprzedaży. 

6. Zwolnienia z kary, o których mowa w 
ust. 5, mogą zostać wprowadzone przez 
państwo członkowskie w przypadku, gdy 
statek ulegnie wypadkowi w wyniku 
działania siły wyższej, wskutek którego 
stanie się on odpadem w rozumieniu 
dyrektywy 2008/99/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze zwolnienie stanowi lukę, którą już obecnie wykorzystuje się do ominięcia 
rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. W przeszłości właściciele statków 
przedstawiali fałszywe umowy, twierdząc, że planowano dalsze wykorzystywanie komercyjne, 
kiedy statek w rzeczywistości był przeznaczony do demontażu. Jedynym uzasadnieniem 
zwolnienia z kar powinien być przypadek, w którym statek staje się odpadem w wyniku 
działania siły wyższej. 

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy żądanie podjęcia 
działania i towarzyszące mu uwagi 
wskazują w sposób wiarygodny na 
naruszenie przepisów rozporządzenia, 
właściwe organy rozpatrują wszelkie takie 
uwagi i żądania podjęcia działań. W takich 
okolicznościach właściwy organ umożliwia 
odnośnemu przedsiębiorstwu recyklingu 
zaprezentowanie swojej opinii w związku z 
żądaniem podjęcia działań i 
towarzyszącymi mu uwagami.

3. W przypadku gdy żądanie podjęcia 
działania i towarzyszące mu uwagi 
wskazują w sposób wiarygodny na 
naruszenie przepisów rozporządzenia, 
właściwe organy rozpatrują wszelkie takie 
uwagi i żądania podjęcia działań. W takich 
okolicznościach właściwy organ umożliwia
właścicielowi statku i odnośnemu 
przedsiębiorstwu recyklingu 
zaprezentowanie ich opinii w związku z 
żądaniem podjęcia działań i 
towarzyszącymi mu uwagami.
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie tylko przedsiębiorstwo recyklingu, lecz także właściciel statku mogą naruszyć 
niniejsze rozporządzenie. Właściciel statku również powinien mieć szansę przedstawienia 
swojej opinii.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu ust. 1 i 4 w 
odniesieniu do przypadków grożącego 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zrezygnować ze stosowania ust. 1 i 4 w odniesieniu do przypadków 
grożącego naruszenia niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 9, 
10 i 15 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 9, 
10 i 15 powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia ...*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnienia nie później niż dziewięć 
miesięcy przed zakończeniem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
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przed końcem każdego okresu.
____________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy przekazywać Komisji uprawnień na czas nieokreślony, lecz na automatycznie 
przedłużany czas określony. To stało się standardową metodą w prawodawstwie w zakresie 
ochrony środowiska przyjmowanym od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy przejściowe skreślony
1. Wykaz materiałów niebezpiecznych 
sporządza się dla wszystkich statków nie 
później niż w ciągu pięciu lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.
2. Państwa członkowskie, przed 
opublikowaniem europejskiego wykazu, 
wydają zezwolenia na prowadzenie 
recyklingu statków w obiektach 
znajdujących się poza Unią pod 
warunkiem sprawdzenia czy dana stocznia 
złomowa spełnia wymogi określone w art. 
12 w oparciu o informacje przekazane 
przez właściciela statku, stocznię złomową 
lub uzyskane w inny sposób. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wprowadzania przepisów przejściowych. Stosowny harmonogram znajduje 
się w poprawce do art. 5. Nie należy pozwolić państwom członkowskim na wydawanie 
zezwoleń na recykling statków w obiektach znajdujących się poza Unią, ponieważ może to 
prowadzić do bardzo zróżnicowanych zezwoleń.
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Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)
Dyrektywa 2009/16/WE
Załącznik IV – punkt 45 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Poprawka do dyrektywy 2009/16/WE w 
sprawie kontroli przeprowadzanej przez 
państwo portu
W załączniku IV do dyrektywy 
2009/16/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
kontroli przeprowadzanej przez państwo 
portu1 dodaje się punkt w brzmieniu:
„45. Świadectwo inwentaryzacji 
materiałów niebezpiecznych, zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr xx [podać tytuł 
niniejszego rozporządzenia w pełnym 
brzmieniu]*. 
_____________________
1 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57.
*Dz.U. L […] z […], s. […].”.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej eleganckim sposobem zapewnienia tego, że wszystkie statki wpływające do portu 
lub na kotwicowisko UE faktycznie opracowały wykaz wymagany na mocy zmienionego art. 5, 
jest dodanie świadectwa inwentaryzacji do listy świadectw i dokumentów, które każdy 
inspektor musi w razie kontroli sprawdzić jako wymóg minimalny zgodnie z dyrektywą w
sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit pierwszy
Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„i) statki objęte zakresem rozporządzenia 
(UE) nr XX [podać tytuł niniejszego 
rozporządzenia w pełnym brzmieniu]*.

„i) statki UE objęte zakresem i zgodne z 
postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 
XX [podać tytuł niniejszego 
rozporządzenia w pełnym brzmieniu]*.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy, by statek UE był objęty zakresem nowego rozporządzenia, aby został 
wyłączony z rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Statki UE muszą również 
faktycznie przestrzegać postanowień nowego rozporządzenia, by uzyskać zwolnienie z 
postanowień dotyczących przemieszczania odpadów.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia nie później niż dwa lata po 
dacie wejścia w życie konwencji z 
Hongkongu. W przeglądzie takim należy 
rozważyć włączenie obiektów 
zatwierdzonych przez strony konwencji z 
Hongkongu do wykazu europejskiego w 
celu uniknięcia powielania pracy i 
obciążenia administracyjnego.

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia nie później niż dwa lata po 
dacie wejścia w życie konwencji z 
Hongkongu. W przeglądzie takim należy 
rozważyć, czy włączenie obiektów 
zatwierdzonych przez strony konwencji z 
Hongkongu do wykazu europejskiego jest 
zgodne z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zdecydowanie słabszych standardów wobec stoczni złomowych w konwencji z 
Hongkongu oraz faktu, że konwencja z Hongkongu nie dotyczy przetwarzania odpadów poza 
stocznią złomową, wszystkie obiekty dopuszczone przez strony konwencji z Hongkongu muszą 
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zostać ocenione w kontekście postanowień niniejszego rozporządzenia, jeżeli chcą zostać 
włączone do wykazu europejskiego.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
365. dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Stosuje się je od dnia ...*. 
____________
* Dz.U. proszę wstawić datę: rok po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

To identyczne brzmienie, jak postanowienia rozporządzenia o przemieszczaniu odpadów. Nie 
ma powodu, by je zmieniać. Szybkie wejście w życie zapewnia pewność prawa. Państwom 
członkowskim, właścicielom statków i stoczniom złomowym należy przyznać okres 
przejściowy w wymiarze jednego roku, zanim nowe postanowienia zaczną faktycznie 
obowiązywać.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Substancje zubażające warstwę 
ozonową: 
HCFC 

Or. en

Uzasadnienie

Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) to klasa chemicznych substancji zubożających 
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warstwę ozonową, które były stosowane jako zamiennik chlorofluorowęglowodorów (CFC). 
Chociaż ich potencjał niszczenia ozonu jest mniejszy niż CFC, to ich współczynnik ocieplenia 
globalnego jest dość wysoki. Kraje uprzemysłowione już obecnie zmniejszają swoje zużycie 
HCFC, aby spełnić swoje zobowiązanie do wycofania ich na mocy protokołu montrealskiego 
oraz jego zmian i poprawek, wzywających do zmniejszenia do 2015 r. o 90% w porównaniu 
do wartości odniesienia*. Dlatego do wykazu należy włączyć również HCFC, w celu 
ułatwienia odpowiedniego przetwarzania.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polichlorek winylu (PVC)

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dokumentem roboczym służb Komisji dołączonym do zielonej księgi w sprawie 
lepszych warunków demontażu statków z dnia 22 maja 2007 r., oprócz pozostałości 
olejowych, olejów i farb, PVC stanowi ponad 50% pozostałych materiałów niebezpiecznych w 
statkach wycofanych z eksploatacji. Istnieje wiele problemów z przetwarzaniem odpadów 
PVC, zwłaszcza w razie ich spalania (np. powstawanie dioksyn, powstawanie tej samej lub 
nawet większej ilości zawartych w nich wtórnych odpadów niebezpiecznych o wysokim 
potencjale bioakumulacji materiałów niebezpiecznych). Dlatego należy dodać PVC do 
wykazu.

                                               
*

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTMP/0,,contentMDK:21795271~menuPK:5079015~page
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:408230,00.html
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UZASADNIENIE

„Jest zdania, że dalsze tolerowanie warunków, w których złomuje się statki z naruszeniem 
zasad dotyczących polityki społecznej i środowiska, nie znajduje etycznego uzasadnienia, ...”

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zielonej księgi 
dotyczącej lepszego złomowania statków1

1. Kontekst
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów wywóz odpadów 
niebezpiecznych z UE do państw nienależących do OECD jest od 1998 r. zakazany. Ten 
zakaz stanowi wdrożenie na szczeblu europejskim tak zwanego „porozumienia o zakazie” do 
Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych.

Ze względu na liczne materiały niebezpieczne występujące na pokładzie statku statek 
przekazywany z UE do demontażu stanowi odpad niebezpieczny – i dlatego obecnie może 
podlegać legalnemu demontażowi wyłącznie w państwach OECD. Jednak prawodawstwo w 
tej dziedzinie jest niemal systematycznie omijane. Według sporządzonej przez Komisję oceny 
skutków, w 2009 r. ponad 90% statków pływających pod banderami UE zdemontowano poza 
OECD, przede wszystkim w Azji Południowej (Indie, Pakistan i Bangladesz) za pomocą tak 
zwanej metody „sztrandowania”, przy znacznych skutkach ekologicznych i zdrowotnych.
Czym jest sztrandowanie? Statki sprowadza się możliwie jak najbliżej plaży w trakcie 
przypływu i zwykle osadza się je na błotnistych mieliznach w pobliżu plaży w strefie 
międzypływowej. Są następnie rozcinane wszerz na ogromne fragmenty za pomocą wyłącznie 
lamp lutowniczych i grawitacji – następnie części spadają na błotne mielizny. Pracownicy są 
narażeni na ogromne zagrożenie, zarówno dotkliwe, jak i przewlekłe, właściwa hermetyzacja 
materiałów niebezpiecznych jest niemożliwa, a część materiałów niebezpiecznych jest 
odbierana odrębnie bez właściwego przetworzenia.

To kapitalizm w jego najbardziej prymitywnej formie: większość spośród ostatnich 
właścicieli statków dąży do maksymalizacji zysków poprzez sprzedaż swoich statków do 
miejsc o słabych bądź nieistniejących normach ochrony pracowników i środowiska 
naturalnego, które dzięki temu mogą zaproponować najwyższe ceny. Mamy do czynienia z 
wyraźną niewydolnością rynku ze względu na „wysoką eksternalizację kosztów”2, kosztem 
zdrowia pracowników i środowiska naturalnego.

Szacuje się, że w przypadku statków złomowanych/przeznaczonych do złomowania w latach 
2006–2015 „w stoczniach demontażowych pozostanie około 5,5 mln ton materiałów 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-
0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL (pierwszy ustęp)
2 Zielona księga Komisji w sprawie lepszych warunków demontażu statków, COM(2007) 269 
final, s. 7). 
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stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego (w szczególności 
pozostałości olejowe, oleje, farby, PCV i azbest)”1.

Komisja wskazuje trzy przyczyny tego niemal powszechnego braku przestrzegania prawa:
- brak możliwości przerobowych w zakresie recyklingu dostępnych w ramach OECD, w 

szczególności w odniesieniu do największych statków,
- zaciekłą i nieuczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami recyklingu w 

najważniejszych państwach zajmujących się recyklingiem – Bangladeszu, Indiach i 
Pakistanie – a konkurentami spełniającymi wyższe standardy techniczne (UE, Turcja, 
Chiny),

- niedostosowanie obecnego prawodawstwa do specyfiki statków: trudność ze 
stwierdzeniem, kiedy statki stają się odpadami; możliwość ucieczki statków przed 
zobowiązaniami prawnymi poprzez zmianę bandery.

Złomowanie statków na świecie wzrosło między 2007 a 2009 r. sześciokrotnie (z 4,2 do 24,9 
mln pojemności brutto), do czego przyczyniło się przyspieszone wycofanie tankowców 
jednokadłubowych, kryzys gospodarczy i znaczny nadmiar pojemności (flota globalna uległa 
niemal podwojeniu w okresie ostatnich 10 lat: z 574 mln pojemności brutto w 2001 r. do 1043 
mln pojemności brutto w 2011 r.)2. Prognozuje się, że ulegnie ono dalszemu przyspieszeniu, 
nie tylko ze względu na sytuację rynkową (nadmierna pojemność i niski popyt na przewozy), 
lecz również ze względu zbliżające się wejście w życie konwencji IMO o wodach 
balastowych. W obecnej sytuacji zamiast inwestowania w kosztowne wyposażenie ich 
statków, wymagane na mocy przedmiotowej konwencji, wielu właścicieli statków może 
podjąć decyzję o oddaniu statków do złomowania. 

2. Konwencja z Hongkongu
Dla uzyskania poprawy sytuacji IMO opracowała szczególną konwencję. Międzynarodową 
Konwencję z Hongkongu w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków 
przyjęto w 2009 r., lecz by wejść w życie i zacząć przynosić wyniki, musi ona zostać 
ratyfikowana przez główne państwa bandery i państwa, w których prowadzi się recykling. 
Oczekuje się, że konwencja nie wejdzie w życie przed 2020 r.
Na szczeblu międzynarodowym trwa główny spór o to, czy konwencja z Hongkongu i 
konwencja bazylejska są równoważne. Chociaż Komisja uważa je za równoważne3 – co jest 
główną przyczyną jej propozycji wyłączenia statków objętych zakresem nowego 
uregulowania z rozporządzenia o przemieszczaniu odpadów – to inne strony konwencji 
bazylejskiej się na to nie zgadzają4. Porównanie dwóch konwencji – z których jedna 
obowiązuje, a druga jeszcze przez wiele lat nie wejdzie w życie – jest sprawą skomplikowaną. 
Jednak wyraźnie widać, że różnią się przynajmniej pod względem:

                                               
1 Zielona księga Komisji w sprawie lepszych warunków demontażu statków, COM(2007) 269 
final, s. 2). 
2 Osobiste oświadczenie Nikosa Mikelisa, IMO, w oparciu o dane IHS Fairplay. 
3 Komunikat COM(2010) 88 final. 
4BC-10/17 Ekologiczny demontaż statków, Sprawozdanie z X sesji Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o 
kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 17–21 października 2011 r., s. 
53, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
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- zakresu: w konwencji z Hongkongu stosuje się etap eksploatacji statku, ale w
odróżnieniu od konwencji bazylejskiej nie dotyczy ona faktycznego późniejszego 
przetwarzania odpadów pochodzących ze stoczni demontażowej, 

- norm: w konwencji z Hongkongu nie wyklucza się sztrandowania, podczas gdy w 
wytycznych do konwencji bazylejskiej nie uznaje się sztrandowania jako 
dopuszczalnej metody demontażu,

- egzekwowania: w konwencji z Hongkongu przewiduje się możliwość kontroli 
statków, ale nie stoczni złomowych, oraz przewiduje się wyłącznie zwykłe sankcje, 
podczas gdy na mocy konwencji bazylejskiej konieczne byłoby uzyskanie przez 
stocznie złomowe dopuszczenia, a nielegalne przemieszczanie odpadów 
niebezpiecznych uznaje się za przestępstwo karne.

3. Wniosek Komisji

Zdaniem Komisji celem proponowanego rozporządzenia w sprawie recyklingu statków jest 
znaczne zmniejszenie negatywnych skutków związanych z recyklingiem statków pływających 
pod banderami UE, szczególnie w Azji Południowej, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń 
ekonomicznych. 

Zakres wniosku Komisji ogranicza się do statków pływających pod banderą UE. Proponuje 
się w nim stworzenie europejskiego wykazu stoczni złomowych we wszystkich regionach 
świata, o ile spełniają one określone normy (nieco bardziej restrykcyjne niż postanowienia 
konwencji z Hongkongu, np. materiały niebezpieczne muszą być przetwarzane na podłożu 
nieprzepuszczalnym, obiekty późniejszego przetwarzania odpadów muszą działać zgodnie z 
normami UE dotyczącymi ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego), lecz bez 
obowiązkowych kontroli. Statki pływające pod banderą UE nie byłyby już objęte 
rozporządzeniem o przemieszczaniu odpadów, lecz uzyskałyby zgodę na oddanie do 
demontażu w obiektach znajdujących się w wykazie. Państwa członkowskie musiałyby 
określić kary, a organizacje pozarządowe mogłyby zażądać podjęcia działań egzekucyjnych, 
w tym dopuszczenia drogi sądowej.

4. Reakcja najważniejszych zainteresowanych podmiotów

Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) z zadowoleniem przyjęło 
wniosek Komisji, lecz uważa, że niekorzystne byłoby uwzględnienie elementów 
wykraczających poza wymogi IMO, ponieważ spowoduje to zamieszanie i w ten sposób 
negatywnie wpłynie na wysiłki podejmowane w celu poprawy praktyk i warunków recyklingu 
statków1. 

Stowarzyszająca organizacje pozarządowe Platforma Demontażu Statków zdecydowanie 
skrytykowała wniosek Komisji, ponieważ mógłby on w rzeczywistości zalegalizować wywóz 
statków wycofanych z eksploatacji zawierających odpady niebezpieczne z UE do krajów 
rozwijających się, oraz wezwała do demontażu wszystkich statków pływających pod banderą 
UE i będących własnością podmiotów z UE w państwach będących członkami OECD2. 
                                               
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc 
2 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-
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5. Rezolucje Parlamentu Europejskiego z 2008 r. i 2009 r.

Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje dotyczące demontażu statków – jedną w reakcji 
na zieloną księgę Komisji z 2008 r.1, a drugą w reakcji na strategię Komisji z 2009 r.2.

W obu rezolucjach Parlament przyjął jasne stanowisko, wzywające do pełnego wdrożenia 
zakazu wywozu odpadów niebezpiecznych również w odniesieniu do statków wycofanych z 
eksploatacji, jednoznacznego zakazu stosowania sztrandowania, wykazu materiałów 
niebezpiecznych na wszystkich statkach wpływających do portów UE, a także funduszu 
opartego na obowiązkowych składkach sektora żeglugi morskiej celem zapewnienia 
ekologicznego recyklingu.

6. Główne propozycje sprawozdawcy

Sprawozdawca pierwotnie zalecał rozszerzenie zakresu rozporządzenia na wszystkie statki, 
których właścicielami są podmioty z UE, ale musiał zastanowić się nad innymi rozwiązaniami 
służącymi wzmocnieniu wniosku Komisji w związku z opinią służb prawnych, że nie można 
polegać na przynależności państwowej właściciela statku jako kryterium zakresu 
rozporządzenia. 

Sprawozdawca sugeruje wprowadzenie następujących najważniejszych zmian we wniosku 
Komisji:

a) mechanizmu finansowego służącego finansowaniu ekologicznego recyklingu statków,
b) wykazu materiałów niebezpiecznych dla wszystkich statków wpływających do portów 

UE,
c) planu recyklingu statku dla wszystkich statków UE oddawanych do recyklingu lub 

mających więcej niż 20 lat, zatwierdzanego przez właściwe organy,
d) bardziej jednoznacznych wymogów wobec stoczni złomowych, aby między innymi 

wyeliminować sztrandowanie, a także zapewnić audyt i regularne kontrole tych 
obiektów, 

e) sankcje karne za niektóre naruszenia.

ad a) Źródłem problemu jest obecna wypaczona zachęta dla właścicieli statków, by korzystać 
z miejsc o najniższych standardach, ponieważ płaci się w nich najwyższe ceny. Należy 
stworzyć mechanizm finansowy służący finansowaniu ekologicznego recyklingu statków. 
Wszystkie statki korzystające z portów UE powinny wnosić opłatę w zależności od ich 
pojemności. Opłaty byłyby przekazywane do funduszu, który wypłacałby premie za 
rzeczywiste przeprowadzenie recyklingu w stoczni złomowej spełniającej postanowienia 
niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić ich konkurencyjność. Premia byłaby wypłacana 
wyłącznie za recykling statków pływających pod banderą UE od przynajmniej dwóch lat. 
                                                                                                                                                  
to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/ 
1 Zob. przypis 1.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2009-
0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL 
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Spowodowałoby to wzrost wartości statków UE – obiekty znajdujące się w wykazie mogłyby 
oferować wyższe ceny ostatnim właścicielom statków, co zniechęcałoby właścicieli do 
zmiany bandery, jednocześnie zapewniając, by zmiana bandery w ostatniej chwili nie 
przynosiła korzyści. 

ad b) Odpowiedni wykaz jest kluczowym warunkiem właściwego recyklingu statków. Sektor 
żeglugi morskiej formalnie zobowiązał się w 2009 r. do stworzenia wykazów w przypadku 
nowych i istniejących statków1. Niestety tylko nieliczni właściciele spełnili ten obowiązek. 
Właściciele wszystkich statków wpływających do portów UE powinni stworzyć wykaz. To 
zdecydowanie przyspieszy wejście w życie najważniejszych postanowień konwencji z 
Hongkongu.

ad c) Plan recyklingu statku, stworzony na podstawie prawidłowego wykazu, jest kolejnym 
warunkiem właściwego recyklingu statku. Średni wieku statku oddawanego do recyklingu 
wahał się między 26 latami w latach 90. XX wieku a 32 latami w trakcie rozkwitu 
finansowego w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, ale prawdopodobnie znowu 
ulegnie znacznemu spadkowi ze względu na istotną nadmierną pojemność i kryzys 
gospodarczy. Plan recyklingu statku powinien mieć charakter obowiązkowy w przypadku 
wszystkich statków mających ponad 20 lat, aby właściciele w odpowiednim czasie pomyśleli 
o swojej odpowiedzialności. Takie plany powinny być zatwierdzane przez właściwe organy.

ad d) Należy ustanowić kilka postanowień uzupełniających w celu zapewnienia, by recykling 
i przetwarzanie odpadów odbywały się w sposób przyjazny dla środowiska (trwałe i 
wybudowane struktury o odpowiedniej liczbie dostępnych dźwigów w celu wyjaśnienia, że 
punkty stosujące metodę sztrandowania nie zakwalifikują się do wykazu europejskiego; 
wskazanie wszystkich istotnych podwykonawców; system śledzenia materiałów 
niebezpiecznych usuwanych ze statków; odpowiednia ochrona  ubezpieczeniowa; 
monitorowanie zanieczyszczenia).

ad e) Dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne 
wprowadza sankcje karne za nielegalne przemieszczanie odpadów. Takie kary należy 
stosować również w przypadkach naruszania niniejszego rozporządzenia, które mogą 
prowadzić do nieekologicznego recyklingu.

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


