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*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0118),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0082/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 20121 ,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o recikliranju ladij o okolju varnem recikliranju in obdelavi 
ladij in spremembi Direktive 2009/16/ES 
in Uredbe (ES) št. 1013/2006

                                               
1 UL C 299, 4.10.2012, str. 158.
2 Še ni objavljeno v uradnem listu.
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Or. en

Obrazložitev

„Razstavljanje ladij“ je v tej uredbi opredeljeno kot razstavljanje ladij, ki poteka v objektu za 
recikliranje ladij, vendar ne vključuje nadaljnje obdelave odpadkov, ki nastanejo pri 
razstavljanju. Uredba, ki jo predlaga Komisija, pa vključuje tudi nadaljnjo obdelavo 
odpadkov. kar bi moralo biti vidno tudi iz naslova. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prevladujoča metoda razstavljanja 
ladij je t.i. metoda „nasedanja“, ki ne 
pomeni varnega in neoporečnega 
recikliranja, zato ne bi smela več biti 
sprejemljiva.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. maja 2008 o zeleni knjigi o boljšem 
razstavljanju ladij menil, da etično ni sprejemljivo, da bi še naprej dopuščali razstavljanje 
ladij v razmerah, ki so okolju škodljive in so v nasprotju z načeli dostojanstva človeka 
(odstavek 1) in da metoda nasedanja ni ustrezna za razstavljanje ladij (odstavek 12). V svoji 
resoluciji z dne 26. marca 2009 je pozval, naj se izrecno prepove „nasedanje“ ladij ob koncu 
življenjskega cikla (odstavek 6). To bi morala tudi biti podlaga za to uredbo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Mehanizmi za nadzor in izvrševanje 
veljavne zakonodaje na mednarodni in 
evropski ravni niso prilagojeni 
posebnostim ladij in mednarodnega 
pomorskega prometa ter so se izkazali za 
neučinkovite pri preprečevanju nevarnih in 

(2) Mehanizmi za nadzor in izvrševanje 
veljavne zakonodaje na mednarodni ravni
in ravni Unije niso prilagojeni posebnostim 
ladij in mednarodnega pomorskega 
prometa ter so se izkazali za neučinkovite 
pri preprečevanju izvoza ladij, ki 
predstavljajo nevarne odpadke, v države, 
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škodljivih praks recikliranja ladij. ki niso članice OECD, in s tem pri 
preprečevanju nevarnih in škodljivih praks 
recikliranja ladij.

Or. en

Obrazložitev

Bolj natančno z redakcijskega vidika.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V državah OECD je sedanja 
zmogljivost recikliranja ladij, ki je pravno 
dostopna za ladje pod zastavo države 
članice, premajhna. Varna in neškodljiva 
zmogljivost recikliranja, ki je že na voljo v 
državah, ki niso članice OECD, je dovolj 
za obdelavo vseh ladij pod zastavo EU, pri 
čemer se bo do leta 2015 zaradi ukrepov, 
ki so jih države recikliranja sprejele za 
izpolnjevanje zahtev iz Konvencije iz 
Hongkonga, predvidoma še povečala.

(3) V državah OECD sedanja zmogljivost 
recikliranja ladij, ki je pravno dostopna za 
ladje, ki veljajo za nevarne odpadke in so 
namenjene za izvoz, ni zadovoljivo 
izkoriščena. Obstajajo tudi pomisleki 
glede dostopnosti in zmogljivosti obratov 
za recikliranje v ZDA. Ne glede na 
razmere v ZDA, obstajajo znatne 
potencialne zmogljivosti v nekaterih 
državah članicah in OECD državah, ki 
skoraj zadoščajo za obdelavo ladij, ki 
plujejo pod zastavo države članice (ladje iz 
EU), če bi se jih v celoti uporabilo. Skupaj 
z obstoječimi in morebitnimi varnimi in 
neoporečnimi zmogljivostmi za 
recikliranje v državah, ki niso članice 
OECD, bi moralo biti dovolj zmogljivosti
za obdelavo vseh ladij EU.

Or. en

Obrazložitev

Omeniti je treba znatne morebitne zmogljivosti v Evropi in državah OECD. Po študiji 
Evropske komisije iz leta 2007 bi lahko v državah članicah zagotovili do 1 milijona LDT na 
leto in v Turčiji do 600.000 LDT na leto, v primerjavi s takratno zmogljivostjo 200.000 LDT 
na leto v EU in 50,000 v Turčiji. Pričakovane potrebe so med 1,6 in 2 milijona LDT na leto. 
Varne in neoporečne zmogljivosti za recikliranje za več kot 1 milijon LDT na leto bi lahko 
bile vzpostavljene v določenih državah, ki so članice OECD.



PE498.083v02-00 8/78 PR\919679SL.doc

SL

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Za sedanje stanje na področju 
recikliranja ladij je značilna izjemna 
eksternalizacija stroškov. Obrati za 
recikliranje ladij, ki imajo nizke standarde 
varstva delavcev, človekovega zdravja in 
okolja ali so povsem brez takšnih 
standardov, nudijo najvišjo ceno za ladje, 
namenjene za odpad. Posledično je velika 
večina svetovnega ladjevja, ki je poslano v 
recikliranje, razstavljeno v 
nesprejemljivih razmerah, ki so v 
nasprotju z načeli človekovega 
dostojanstva in so okolju škodljive. 
Ustrezno je ustvariti finančni mehanizem, 
ki se uporablja za vse ladje, ki pristanejo v 
pristaniščih EU, ne glede na zastavo, pod 
katero plujejo, ki deluje kot protiutež tem 
razmeram, ko prispeva k okolju varnemu 
recikliranju in obdelavi ladij, ki veljajo za 
nevarne odpadke, v odnosu na ravnanje, 
ki ne izpolnjuje standardov.

Or. en

Obrazložitev

Glavni vzrok za razgradnjo velike večine ladij pod pogoji, ki si jih ne moremo niti 
predstavljati, je nedvoumna odpoved trga: zdravstveni in okoljski stroški so popolnoma 
eksternalizirani, kar na sprevržen način spodbuja lastnike ladij, da jih prodajo obratom za 
recikliranje z najnižjimi standardi.  Če se tem vprašanjem ne spopademo odločno, potem se 
bo stanje nadaljevalo, zlasti če se lahko izpolnjevanju pravnih zahtev zlahka izognejo s 
pomočjo spremembe zastave, kot je primer s predlogom Komisije.



PR\919679SL.doc 9/78 PE498.083v02-00

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 b) Glede na načelo odgovornosti 
povzročitelja, bi morali stroške 
neoporečnega recikliranja in obdelave 
ladij plačati lastniki ladij. V interesu 
varovanja človekovega zdravja in okolja 
bi bilo treba vzpostaviti sistem pristojbin 
za ustvarjanje virov, ki bi prispevali k 
temu, da bi postala okolju varno 
recikliranje in obdelava ladij EU 
gospodarsko konkurenčna. Vse ladje, ki 
pristanejo v pristaniščih ali sidriščih EU, 
bi morale prispevati k okolju varnem 
recikliranju in obdelavi ladij EU, da bi se 
zmanjšalo ekonomsko spodbujanje ladij 
EU, da izberejo podstandardne obrate. 
Odvračalo bi jih tudi od tega, da bi 
prenehale pluti pod zastavo EU in 
spodbujalo ustvarjanje okolju varne 
zmogljivosti za recikliranje in obdelavo 
ladij, ki bi koristile vsem ladjam. 
Pristojbine naj bodo poštene, 
nediskriminatorne in pregledne.

Or. en

Obrazložitev

Ne potrebuje razlage.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Mednarodna konvencija iz Hongkonga 
o varnem in okolju prijaznem recikliranju 
ladij (v nadaljnjem besedilu: Konvencija iz 
Hongkonga) je bila sprejeta 15. maja 2009 

(4) Mednarodna konvencija iz Hongkonga 
o varnem in okolju prijaznem recikliranju 
ladij (v nadaljnjem besedilu: Konvencija iz 
Hongkonga) je bila sprejeta 15. maja 2009 
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pod okriljem Mednarodne pomorske 
organizacije na zahtevo pogodbenic 
Baselske konvencije. Konvencija iz 
Hongkonga bo začela veljati 24 mesecev 
po datumu, ko jo bo ratificiralo najmanj 
15 držav, katerih skupno trgovsko ladjevje 
predstavlja najmanj 40 odstotkov bruto 
tonaže svetovnega trgovskega ladjevja in 
katerih skupni največji letni obseg 
recikliranja ladij v predhodnih 10 letih 
predstavlja najmanj tri odstotke bruto 
tonaže skupnega trgovskega ladjevja 
zadevnih držav. Države članice morajo 
Konvencijo čim prej ratificirati, da 
pospešijo njen začetek veljavnosti. 
Konvencija obravnava načrtovanje, 
gradnjo, delovanje in pripravo ladij, ki 
omogočajo varno in okolju prijazno 
recikliranje ter ne vplivajo na varnost ladje 
in učinkovitost njenega delovanja; 
obravnava tudi varno in okolju prijazno
delovanje obratov za recikliranje ladij ter 
vzpostavitev ustreznega mehanizma 
izvrševanja za recikliranje ladij.

pod okriljem Mednarodne pomorske 
organizacije. Konvencija iz Hongkonga bo 
začela veljati 24 mesecev po datumu, ko jo 
bo ratificiralo najmanj 15 držav, katerih 
skupno trgovsko ladjevje predstavlja 
najmanj 40 odstotkov bruto tonaže 
svetovnega trgovskega ladjevja in katerih 
skupni največji letni obseg recikliranja 
ladij v predhodnih 10 letih predstavlja 
najmanj tri odstotke bruto tonaže skupnega 
trgovskega ladjevja zadevnih držav. 
Konvencija obravnava uporabo nevarnih 
materialov na ladjah, da se omogoči varno 
in okolju prijazno recikliranje, ne da bi 
vplivalo na varnost ladje in učinkovitost 
njenega delovanja; obravnava, preko 
smernic, delovanje obratov za recikliranje 
ladij ter vključuje vzpostavitev ustreznega 
mehanizma izvrševanja za recikliranje 
ladij. Konvencija iz Hongkonga se ne 
uporablja za ladje v vladni lasti, za plovila 
z manj kot 500 bruto tonami (BT) ali za 
plovila, ki vse življenje delujejo zgolj v 
vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo 
države, pod katere zastavo plujejo. 
Konvencija iz Hongkonga tudi ne 
obravnava dejanskega recikliranja jekla, 
pridobljenega v obratih za recikliranje 
ladij ali delovanje obratov za nadaljnje 
ravnanje z odpadnimi materiali, ki sledijo 
začetnemu obratu za recikliranje. 
Konvencija iz Hongkonga ne poskuša 
preprečiti izvoza ladij, ki veljajo za 
nevarne odpadke, v države, ki niso članice 
OECD, kar je trenutno prepovedano z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006. Po 
pričakovanjih naj bi trajalo do deset let, 
preden bo Konvencija iz Hongkonga 
začela veljati.

Or. en

Obrazložitev

Konvencija iz Hongkonga mora bit ustrezno vključena. Ne nanaša se na načrtovanje, gradnjo 
in delovanje ladij, ampak zgolj na zahteve glede uporabljenih nevarnih materialov. Izjave o 
ratifikaciji je treba obravnavati v ločenem poročilu. Konvencija ne zagotavlja okoljsko 
neoporečne obdelave, kot jo razumemo v EU, in videti bo treba, ali so mehanizmu izvrševanja 
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ustrezni. Omeniti je treba tudi njene omejitve.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Konvencija iz Hongkonga izrecno 
določa, da lahko njene pogodbenice v 
skladu z mednarodnim pravom sprejmejo 
strožje ukrepe v zvezi z varnim in okolju 
prijaznim recikliranjem ladij, da se 
preprečijo, zmanjšajo ali čim bolj omejijo 
kakršni koli škodljivi učinki na zdravje 
ljudi in okolje. K doseganju navedenega 
cilja in boljšemu izvrševanju zaradi lažjega 
nadzora držav zastave nad ladjami, 
poslanimi v recikliranje, bo prispevala
priprava evropskega seznama obratov za 
recikliranje ladij, ki izpolnjujejo zahteve iz 
te uredbe. Navedene zahteve za obrate za 
recikliranje ladij morajo temeljiti na 
zahtevah iz Konvencije iz Hongkonga.

(5) Konvencija iz Hongkonga izrecno 
določa, da lahko njene pogodbenice v 
skladu z mednarodnim pravom sprejmejo 
strožje ukrepe v zvezi z varnim in okolju 
prijaznim recikliranjem ladij, da se 
preprečijo, zmanjšajo ali čim bolj omejijo 
kakršni koli škodljivi učinki na zdravje 
ljudi in okolje. K doseganju navedenega 
cilja in boljšemu izvrševanju zaradi lažjega 
nadzora držav zastave nad ladjami, 
poslanimi v recikliranje, bi morala 
prispevati priprava evropskega seznama 
obratov za recikliranje ladij, ki izpolnjujejo 
zahteve iz te uredbe. Navedene zahteve za 
obrate za recikliranje ladij morajo temeljiti 
na zahtevah iz Konvencije iz Hongkonga, 
vendar morajo biti smelejše, da se doseže 
raven varovanja človekovega zdravja in 
okolja, ki je na splošno enakovreden ravni 
v Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

Nedvoumno je treba povedati, da morajo biti zahteve za obrate za recikliranje ladij smelejše 
kot zahteve iz Konvencije iz Hongkonga, saj standardi, ki jih vzpostavlja le-ta, ne dosegajo 
standardov Unije (na primer dovoljujejo, da se ladje vrne na obalo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ladje, za katere se ne uporabljata 
Konvencija iz Hongkonga in ta uredba, je 

(7) Ladje, za katere se ne uporablja 
Konvencija iz Hongkonga, ladje EU, za 
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treba še naprej reciklirati v skladu z 
zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 ter 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv.

katere se ne uporablja ta uredba, ladje EU, 
ki ne izpolnjujejo določb te uredbe in 
ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države 
(ladje, ki niso iz EU), je treba še naprej 
reciklirati v skladu z zahtevami iz Uredbe 
(ES) št. 1013/2006 ter Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv, ko 
postanejo odpadek na ozemlju pod 
pristojnostjo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se obveznost recikliranja ladij v državah OECD še naprej uporablja 
samo za ladje EU, ki ne spadajo v področje uporabe te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahtev te 
uredbe, ter za vse ladje, ki niso iz EU, ki postanejo odpadek na področju pod pristojnostjo 
države članice.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pojasniti je treba področje uporabe te 
uredbe, Uredbe (ES) št. 1013/2006 in 
Direktive 2008/98/ES, da se prepreči
podvajanje regulativnih instrumentov z 
enakim ciljem.

(8) Pojasniti je treba področje uporabe te 
uredbe, Uredbe (ES) št. 1013/2006 in 
Direktive 2008/98/ES, da se prepreči
uporaba različnih pravnih zahtev v enakih 
razmerah.

Or. en

Obrazložitev

To ni vprašanje podvajanja različnih pravnih instrumentov, pač pa njihovega ustreznega 
medsebojnega povezovanja.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Države članice morajo določiti pravila 
o kaznih za primere kršitev te uredbe in 
zagotoviti uporabo teh kazni, da se prepreči 
izogibanje pravilom o recikliranju ladij.
Kazni, ki so lahko civilne ali upravne 
narave, morajo biti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne.

(11) Države članice morajo določiti pravila 
o kaznih za primere kršitev te uredbe in 
zagotoviti uporabo teh kazni, da se prepreči 
izogibanje pravilom o recikliranju ladij.
Kazni, ki so lahko kazenske, civilne ali 
upravne narave, bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Or. en

Obrazložitev

Skladno z direktivo 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja, so nezakonite pošiljke 
odpadkov, storjene namerno ali vsaj iz hude malomarnosti, opredeljene kot kaznivo dejanje, 
kar morajo kazni odražati.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker cilja preprečiti, zmanjšati ali 
odpraviti škodljive učinke recikliranja, 
delovanja in vzdrževanja ladij pod zastavo 
države članice na zdravje ljudi in okolje 
države članice zaradi mednarodnega 
značaja pomorskega prometa in 
recikliranja ladij ne morejo zadovoljivo 
doseči in se zato ta cilj lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za dosego navedenega cilja –

(14) Ker cilja preprečiti, zmanjšati ali 
odpraviti škodljive učinke recikliranja in 
obdelave ladij EU na zdravje ljudi in 
okolje države članice zaradi mednarodnega 
značaja pomorskega prometa in 
recikliranja ladij ne morejo zadovoljivo 
doseči in se zato ta cilj lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za dosego navedenega cilja –

Or. en
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Obrazložitev

Ta uredba predvsem obravnava recikliranje in obdelavo odpadnih ladij, zelo malo pa njihovo 
delovanje ali vzdrževanje, zato je ustrezneje govoriti o obdelavi.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj

1. Namen te uredbe je preprečiti, zmanjšati
ali odpraviti škodljive učinke recikliranja, 
delovanja in vzdrževanja ladij pod zastavo 
države članice na zdravje ljudi in okolje.

1. Namen te uredbe je preprečiti, zmanjšati
na najnižjo mero in kar se da odpraviti
nesreče in druge škodljive učinke 
recikliranja in obdelave ladij EU na 
zdravje ljudi in okolje ter izboljšati pogoje 
za recikliranje ladij, ki niso iz EU.

Or. en

Obrazložitev

Nesreč, poškodb in škodljivih učinkov ni nikoli mogoče odpraviti popolnoma, temveč le v 
največji možni meri. 

Medtem ko cilj uredbe v celoti velja za ladje EU, bi nekatere določbe izboljšale tudi pogoje za 
reciklirane ladij, ki niso iz EU. 

Glede na opredelitev pojma „recikliranje ladij“ v tej uredbi, ki ni enaka kot so standardne 
opredelitve recikliranja, je treba tudi pojasniti, da je dejansko ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo pri recikliranju ladij, prav tako zajeto v ciljih te uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „Ladja EU“ pomeni ladjo, ki pluje pod 
zastavo države članice ali deluje pod 
njeno pristojnostjo;

Or. en
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Obrazložitev

Redaktorski predlog zaradi poenostavitve besedila v celotni uredbi.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. „ladje, ki niso iz EU“ pomeni ladje, ki 
plujejo pod zastavo tretje države;

Or. en

Obrazložitev

Redaktorski predlog zaradi poenostavitve besedila v celotni uredbi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „odpadki“ pomeni odpadke, kot so 
opredeljeni v členu 3(1) 
Direktive 2008/98/ES; 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev odpadkov iz okvirne direktive o odpadkih bi se morala uporabljati tudi za to 
uredbo.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. „nevarni odpadki“ pomeni nevarne 
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odpadke, kot so opredeljeni v členu 3(2) 
Direktive 2008/98/ES.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nevarnih odpadkov iz okvirne direktive o odpadkih bi se morala uporabljati tudi 
za to uredbo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. „obdelava“ pomeni obdelavo, kot je 
opredeljena v členu 3(14) 
Direktive 2008/98/ES;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev obdelave iz okvirne direktive o odpadkih bi se morala uporabljati tudi za to 
uredbo.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. „okolju varno ravnanje“ pomeni 
okolju varno ravnanje, kot je opredeljeno 
v členu 2(8) Direktive 2008/98/ES; 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev okolju varnega ravnanja iz okvirne direktive o odpadkih bi se morala uporabljati 
tudi za to uredbo.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „recikliranje ladij“ pomeni dejavnost 
popolnega ali delnega razstavljanja ladje v 
obratu za recikliranje ladij, da se ob 
pazljivem ravnanju z nevarnimi in drugimi 
materiali pridobijo sestavni deli in 
materiali za predelavo in ponovno uporabo, 
ter vključuje s tem povezane postopke, kot 
sta skladiščenje ter ravnanje s sestavnimi 
deli in materiali na kraju samem, vendar ne 
vključuje njihove nadaljnje obdelave ali 
odstranjevanja v ločenih obratih;

5. „recikliranje ladij“ pomeni dejavnost 
popolnega ali delnega razstavljanja ladje v 
obratu za recikliranje ladij, da se ob 
pazljivem ravnanju z nevarnimi in drugimi 
materiali pridobijo sestavni deli in 
materiali za predelavo in ponovno uporabo, 
ter vključuje s tem povezane postopke, kot 
sta skladiščenje ter ravnanje s sestavnimi 
deli in materiali na kraju samem, vendar ne 
vključuje njihove nadaljnje obdelave v 
ločenih obratih; pomen izraza 
„recikliranje“ je v tej uredbi torej drugače 
opredeljen kot v členu 3(17) Direktive 
2008/98/ES; 

Or. en

Obrazložitev

Izraz obdelava, kot je opredeljen z direktivo o ravnanju z odpadki, zajema predelavo in 
odstranjevanje in ga je treba uporabiti tukaj zaradi skladnosti. Nedvoumno je treba pojasniti, 
da izraz recikliranje v tej uredbi ni enak splošni opredelitvi iz direktive o ravnanju z odpadki 
zaradi drugačnega pomena, ki mu je pripisan s Konvencijo iz Hongkonga.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „obrat za recikliranje ladij“ pomeni 
opredeljeno območje, in sicer lokacijo,
delovišče ali obrat, ki je v državi članici ali 
tretji državi in se uporablja za recikliranje 
ladij;

6. „obrat za recikliranje ladij“ pomeni 
opredeljeno območje, in sicer grajeno
delovišče ali obrat, ki je v državi članici ali 
tretji državi in se uporablja za recikliranje 
ladij;

Or. en
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Obrazložitev

Obrat za recikliranje ladij ne sme nikoli biti samo „lokacija“, saj bi to lahko zajemalo tudi 
obale. Obrati za recikliranje ladij bi morali biti grajena delovišča ali objekti.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „družba za recikliranje“ pomeni lastnika 
obrata za recikliranje ladij ali katero koli 
drugo organizacijo ali osebo, ki je od 
lastnika obrata za recikliranje ladij prevzela 
odgovornost za izvajanje recikliranja ladij;

7. „družba za recikliranje ladij“ pomeni 
lastnika obrata za recikliranje ladij ali 
katero koli drugo organizacijo ali osebo, ki 
je od lastnika obrata za recikliranje ladij 
prevzela odgovornost za izvajanje 
recikliranja ladij;

Or. en

Obrazložitev

Jezikovni popravek.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za ladje, ki lahko 
plujejo pod zastavo države članice ali ki 
delujejo pod njeno pristojnostjo.

1. Ta uredba se uporablja za ladje EU. 
Členi 5a, 11b in 23(1) te uredbe se 
uporabljajo tudi za ladje, ki niso iz EU, ki 
pristanejo v pristaniščih ali sidriščih EU.

Or. en

Obrazložitev

Po oceni učinka je 37 % svetovnega ladjevja v lasti lastnikov iz EU, vendar samo 17% 
svetovnega ladjevja pluje pod zastavami EU, ob koncu življenja, pa samo še 8%. Omejitev 
področja uporabe uredbe na ladje, ki plujejo pod zastavami EU bi bila daleč preveč ozka in 
odprto povabilo lastnikom ladij, naj se ji izognejo tako, da spremenijo zastavo, pod katero 
ladja pluje malo pred iztekom njenega življenja. Glavne določbe (dajatev za recikliranje, 
prepoved in popis nevarnih materialov, inšpekcije in določene kazni) bi se zato morale 
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uporabljati za vse ladje, ki pristanejo v pristaniščih EU, ne glede na to, pod katero zastavo 
plujejo. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ladje, ki ne morejo pluti z lastnimi 
sredstvi, ne glede na to, pod katero zastavo 
plujejo, in torej predstavljajo odpadek; 

Or. en

Obrazložitev

Ladja, ki ne more potovati z lastnimi sredstvi je očitno odpadek in bi zato morala spadati v 
področje uporabe uredbe o pošiljkah odpadkov.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) ladje, ki ne izpolnjujejo katere koli 
določbe o varnosti, ki se uporablja po 
pravu Unije in mednarodnem pravu, in 
torej predstavljajo odpadek.

Or. en

Obrazložitev

Ladja, ki ne izpolnjuje ustreznih določb o varnosti, bi se morala obravnavati kot odpadek in 
bi torej morala spadati v področje uporabe uredbe o pošiljkah odpadkov.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzor nad nevarnimi materiali Nadzor prepovedanih nevarnih materialov 
in nevarnih materialov, katerih uporaba 
je omejena

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se nanaša samo na nevarne materiale, katerih uporaba je prepovedana ali omejena. 
Na krovu ladij je veliko drugih nevarnih materialov, ki še niso prepovedani, jih pa je treba 
nadzorovati med recikliranjem, zato za popis ni potreben samo seznam 
prepovedanih/omejenih snovi. Tako je treba pojasniti, da se ta člen nanaša samo na nadzor 
prepovedanih in omejenih materialov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 757/2010 je prepovedana nova 
namestitev materialov, ki vsebujejo 
perfluorooktan sulfonsko kislino in njene 
derivate (PFOS).

3. V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) ter o ustanovitvi Evropske 
agencije za kemikalije1 in Uredbo 
Komisije (EU) št. 757/2010 z dne 24. 
avgusta 2010 o spremembi Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
850/2004 o obstojnih organskih 
onesnaževalih, je prepovedana nova 
namestitev materialov, ki vsebujejo 
perfluorooktan sulfonsko kislino in njene 
derivate (PFOS).

___________
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1

Or. en
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Obrazložitev

Originalna omejitev perfluorooktan sulfonske kisline in njenih derivatov (PFOS) je bila 
sprejeta kot Direktiva 2006/122/ES o 30. spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede 
omejitve trženja in uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov. Določbe te direktive so 
bili prevzete s prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH), zato je tukaj ustrezno 
dodati omembo direktive REACH in ne samo omenjati kasnejšo spremembo uredbe o 
obstojnih organskih onesnaževalih.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na ladjah je prepovedana nova 
uporaba sistemov proti obraščanju, ki 
vsebujejo organokositrne spojine kot 
biocide ali katere koli druge sisteme proti 
obraščanju, katerih nanašanje ali 
uporaba je prepovedana s Konvencijo o 
nadzoru škodljivih sistemov proti 
obraščanju na ladjah. 

Or. en

Obrazložitev

Prepoved barv TBT bi tudi bilo treba navesti. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo vse naslednje 
ukrepe: 

4. Države članice zagotovijo, da ladje 
izpolnjujejo zahteve, določene v odstavkih 
od 1 do 3a, brez poseganja v druge 
zahteve zakonodaje Unije.

Or. en
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Obrazložitev

S tem sem prenesemo določbo iz odstavka 4(c).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prepovejo ali omejijo namestitev ali 
uporabo nevarnih materialov iz 
odstavkov 1 do 3 na ladjah, ki lahko 
plujejo pod njihovo zastavo ali ki delujejo 
pod njihovo pristojnostjo; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odvečno, saj vprašanje že urejajo odstavki od 1 do 3a tega člena.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prepovejo ali omejijo namestitev ali 
uporabo takšnih materialov na ladjah, 
kadar so v njihovih pristaniščih, 
ladjedelnicah, remontnih ladjedelnicah 
ali predobalnih terminalih;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede ladij EU je to že zajeti v odstavkih od 1 do 3a, ta ladje, ki niso iz EU, pa je ta določba 
premaknjena v člen 11b, ki združuje glavne določbe o ladjah, ki niso it EU.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dejansko zagotovijo, da ladje 
izpolnjujejo zahteve iz točk (a) in (b).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je zajeta s spremenjenim odstavkom 4.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na krovu vsake nove ladje se vodi popis 
nevarnih materialov.

1. Države članice zagotovijo, da se 
vzpostavi popis nevarnih materialov in je
na voljo na krovu vsake nove ladje EU.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba ne sam, da je popis na krovu ladje, ampak tudi dejansko na voljo vsem 
pristaniškim organom.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Popis nevarnih materialov se pripravi,
preden je ladja poslana v recikliranje, in se 
vodi na krovu.

2. Države članice zagotovijo, da obstoječe 
ladje EU pripravijo popis nevarnih 
materialov ali v skladu s časovnimi 
razporedom iz člena 2a ali preden je ladja 
poslana v recikliranje, kateri koli od teh 
dogodkov je zgodnejši, in je na voljo na



PE498.083v02-00 24/78 PR\919679SL.doc

SL

krovu.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodna ladjarska industrija se je leta 2009 uradno zavezala, da bo sestavila popise za 
nove in obstoječe ladje1. Žal je to zavezo spoštovalo zelo malo lastnikov. Dejanski popis je 
pogoj za ustrezno recikliranje ladij. Pripravljeni naj bodo v skladu s postopnim časovnim 
razporedom (glej naslednji predlog spremembe).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vzpostavitev popisa se uporablja 
naslednji časovni razpored::
– za ladje, starejše od 25 let dne .... * ;
– za ladje, starejše od 20 let dne....**;
– za ladje, starejše od 15 let dne....***;
– za ladje, starejše od 15 let dne....****;
____________________
* UL: prosimo, vstavite datum: eno leto 
po začetku veljavnosti te uredbe.
** UL: prosimo, vstavite datum: dve leti 
po začetku veljavnosti te uredbe.
*** UL: prosimo, vstavite datum: tri leta 
po začetku veljavnosti te uredbe.
**** UL: prosimo, vstavite datum: štiri 
leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dejanski popis se lahko relativno hitro pripravi, ob primerljivo omejenih stroških. Če je rok 
za pripravo popisa že minil, potem ga je treba pripraviti takoj, ko je mogoče. Da se 
                                               
1   Selling Ships for Recycling, Guidelines on Transitional Measures for Shipowners 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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prerazpredi nalogo, je predlagan postopen časovni razpored glede na starost ladje.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obstoječe ladje, ki so registrirane pod 
zastavo tretje države in predložijo vlogo za 
registracijo pod zastavo države članice, 
zagotovijo, da se na krovu vodi popis 
nevarnih materialov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nepotrebna, glede na predlagane določbe člena 11b, v skladu s katerimi bi bil 
popis obvezen za vse ladje, ki pristanejo v pristaniščih ali sidriščih EU.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opredeljuje vsaj nevarne materiale iz 
Priloge I, ki jih vsebuje konstrukcija ali 
oprema ladje, njihovo lokacijo in približno
količino.

(c) za nove ladje, opredeljuje vsaj nevarne 
materiale iz Priloge I, ki jih vsebuje 
konstrukcija ali oprema ladje, njihovo 
lokacijo in natančno količino.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za nove in obstoječe ladje bi se morale razlikovati. Za nove ladje morajo biti količine 
v popisu natančne. Nobenega razloga ni, da bi bile samo približne.



PE498.083v02-00 26/78 PR\919679SL.doc

SL

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za obstoječe ladje, opredeljuje vsaj 
nevarne materiale iz Priloge I, ki jih 
vsebuje konstrukcija ali oprema ladje, 
njihovo lokacijo in količino, tako 
natančno, kot je praktično.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za nove in obstoječe ladje bi se morale razlikovati. Za obstoječe ladje morajo biti 
količine določene tako natančno, kot je to praktično.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poleg odstavka 4 se za obstoječe ladje 
pripravi načrt, v katerem je opisan vizualni 
pregled/pregled z vzorčenjem, na podlagi 
katerega je pripravljen popis nevarnih 
materialov.

5. Poleg odstavka 4 se za obstoječe ladje 
pripravi načrt, v katerem je opisan vizualni 
pregled/pregled z vzorčenjem, na podlagi 
katerega je bil pripravljen popis nevarnih 
materialov.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovni popravek.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) seznama nevarnih materialov iz (a) seznama nevarnih materialov iz 
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Priloge I, ki jih vsebuje konstrukcija ali 
oprema ladje, njihove lokacije in približne 
količine (del I);

Priloge I, ki jih vsebuje konstrukcija ali 
oprema ladje, njihove lokacije in približne 
količine (del I) v skladu s točko (c) 
odstavka 4;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je navzkrižna navedba, ker odstavek 4 določa drugačne zahteve glede količin za 
nove ladje v primerjavi obstoječimi ladjami.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) seznama odpadkov na krovu ladje, 
vključno z odpadki, ki nastanejo pri 
delovanju ladje (del II);

(b) seznama odpadkov na krovu ladje, 
vključno z odpadki, ki nastanejo pri 
delovanju ladje in približnih količin 
odpadkov (del II);

Or. en

Obrazložitev

Da bi imel popis pomen, bi moral naštevati ne samo vrsto, ampak tudi količino odpadkov. V 
nasprotju z delom I, bi bilo sprejemljivo za del II, če bil bile količine samo približne.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) seznama zalog na krovu ladje, potem ko 
je sprejeta odločitev o njenem recikliranju 
(del III). 

(c) seznama zalog na krovu ladje in 
njihove približne količine (del III).

Or. en
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Obrazložitev

Da bo popis imel pomen, mora naštevati ne samo vrsto zalog na krovu, ampak tudi njihove 
količine. V nasprotju z delom I, bi bilo sprejemljivo za del III, če bil bile količine samo 
približne.

Del III se začne uporabljati samo, ko je ladja namenjena recikliranju (glej odstavek 8), zato 
ni treba navesti „potem ko je sprejeta odločitev o njenem recikliranju“. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodobitvijo seznama točk 
popisa nevarnih materialov iz Priloge I.

9. Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodobitvijo seznama točk 
popisa nevarnih materialov iz Priloge I, da 
se zagotovi, da popis vsebuje najmanj 
snovi, naštete v dodatkih I in II h 
Konvenciji iz Hongkonga in se upošteva 
ustrezna zakonodaja Unije, ki določa 
opuščanje ali omejevanje uporabe ali 
vgradnje nevarnih materialov.

Or. en

Obrazložitev

Prilogo I je očitno treba osvežiti v primeru, da se v skladu s konvencijo iz Hongkonga na 
popis doda več snovi. Ker predlog Komisije zaradi omejitev EU (PFOS) ali opustitve v okviru 
direktive REACH (bromirani zaviralci ognja (HBCDD)) že vsebuje dodatne snovi za 
vključitev v popis, predviden po konvenciji iz Hongkonga, bi morala Komisija poleg tega 
upoštevati druge ustrezne opustitve ali omejitve, ko osveži seznam nevarnih snovi.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje okolju varnega recikliranja 
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in obdelave ladij
1. Države članice zagotovijo, da 
pristanišča od ...* pobirajo vse dodatne 
dajatve za recikliranje od ladij EU in 
ladij, ki niso iz EU, ki pristanejo v 
pristanišču ali sidrišču na njihovem 
ozemlju. 
2. Dajatev za recikliranje je določena v 
višini 0,03 EUR na bruto tonažo. 
Za ladje, kot so trajekti, ki redno in 
pogosto pristanejo v istem pristanišču, 
države članice zagotovijo, da pristanišča 
uporabljajo enaka znižanja za dajatve za 
recikliranje, kot se uporabljajo za splošno 
pristaniško dajatev.
3. Države članice pridobijo dajatve za 
recikliranje od pristaniških oblasti, po 
možnosti kot del njihovega splošnega 
sistema zbiranja davkov in drugih 
pristojbin od pristaniških oblasti, in jih v 
celoti prenesejo v sklad za recikliranje, ki 
ga ustanovi Komisija najkasneje dva 
meseca po pridobitvi dajatve za 
recikliranje. Sklad za recikliranje se 
upravlja na način, ki ga ne izpostavlja 
tveganjem in se z izjemo stroškov 
upravljanja v celoti uporablja za izplačilo 
premij iz člena 4.
4. Cilj sklada za recikliranje je, da bi 
postalo recikliranje ladij, ki je skladno s to 
uredbo, gospodarsko smiselno. Sklad za 
recikliranje zagotavlja premije za obrate 
za recikliranje ladij na evropskem 
seznamu za recikliranje ladij EU, ki 
plujejo pod zastavo države članice vsaj dve 
leti pred odobritvijo načrta recikliranja 
ladje. Obrati za recikliranje se lahko 
prijavijo za premije v zvezi s pogodbami, 
podpisanimi po ... **. 
5. Premije so določene v višini najmanj 30 
EUR na tono lahkega izpodriva. Sklad za 
recikliranje izplača premije v dveh 
mesecih od prejema poročila o končanem 
recikliranju ladje v skladu z obrazcem, 
določenim v Prilogi III, in popisa ladje, 
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poročila o količinah obdelanih odpadkov 
in ustreznih postopkih obdelave, kot je 
določeno v točki (ca) člena 13(5). 
6. Komisija vsako leto javno poroča o 
prihodkih sklada za recikliranje, 
prejemnikih izplačanih premij in višini 
teh premij.
7. Komisija je pooblaščena, da po potrebi 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
26 za prilagoditev ravni dajatve za 
recikliranje, da se doseže cilj sklada za 
recikliranje. 
8. Komisija najkasneje do ...*** oceni 
koristi in stroške razlikovanja med 
dajatvami za recikliranje na podlagi 
podatkov iz popisa nevarnih materialov. 
Če so koristi večje kot stroški, je Komisija 
pooblaščena, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 26 o razlikovanju med 
dajatvijo za recikliranje, ki temelji na 
podlagi podatkov iz popisa nevarnih 
materialov, ob ohranjanju zadostnih 
sredstev sklada za recikliranje.
_____________________
* UL, prosimo vstavite datum: 1. januar 
leta, ki sledi eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe.
** UL, prosimo vstavite datum: 1. januar 
leta, ki sledi eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe.
** UL, prosimo vstavite datum: pet let po 
začetku veljavnosti te uredbe.
(To je prvi predlog gospodarskega 
instrumenta. Dojemati ga je treba kot 
delovni predlog, ki ga je potrebno še 
dodatno izboljšati, ne pa kot popolno 
formulo. Številke temeljijo na študiji 
Komisije iz leta 2009, ki je dostopna na: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shi
ps/pdf/fund_note.pdf. 
Ob predpostavki, da v pristaniščih EU 
letno pristane skupno 4 milijard bruto ton, 
bi se z dajatvijo lahko zbralo skupno 120 
milijon EUR letno. To bo dovoljevalo 



PR\919679SL.doc 31/78 PE498.083v02-00

SL

izplačevanje premij v višini največ 75 EUR 
na tono lahkega izpodriva za v povprečju 
1,6 milijard LDT ladij EU, poslanih v 
recikliranje vsako leto, pod predpostavko 
da se lahko stroške upravljanja sklada 
financira iz obresti od zbrane vsote.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarski instrument je potreben kot protiutež sedanjemu sprevrženemu spodbujanju 
lastnikov ladij, da izberejo ponudnike z najnižjimi standardi in možnost spremembe zastave, 
da se izognejo tej uredbi,in da se financira okolju varno recikliranje ladij. Vse ladje, ki bi 
obiskale pristanišča EU, bi morale plačati pristojbino glede na tonažo. Te pristojbine bi se 
zbirale skladu, iz katerega bi se izplačevale premije za recikliranje ladij v obratih, ki so v 
skladu z določbami te uredbe, da bi postali bolj konkurenčni. Premija bi bila izplačana samo 
za recikliranje ladij, ki so najmanj dve leti plule pod zastavo EU.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priprava na recikliranje: splošne zahteve Splošne zahteve za lastnike ladij 

Or. en

Obrazložitev

Ker se ta člen se nanaša samo na obveznosti lastnikov ladij, je ustrezno, da se to vidi iz 
naslova.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred vsakim recikliranjem ladje se 
pripravi načrt za recikliranje za 
posamezno ladjo.

1. Pred vsakim recikliranjem ladje se 
pripravi načrt za vsako ladjo EU, ki je 
starejša od 20 let ali pred recikliranjem 
vsake posamezne ladje, karkoli je prej, 
najkasneje do ...* 
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________________
* UL: prosimo vstavite datum 30 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Povprečna starost ladje, poslane v recikliranje, je skorja popolnoma odvisna od gospodarskih 
razmer v sektorju tovora in povpraševanja po odpadnem jeklu. Povprečna starost ladij, 
poslanih v recikliranje, je bila 26 let v 90. letih prejšnjega stoletja in se je dvignila na 32 let 
med finančnim razcvetom v prvem desetletju tretjega tisočletja, vendar se bo najverjetneje 
močno zmanjšala zaradi velikih presežnih zmogljivosti in gospodarske krize. Načrt za 
recikliranje ladij bi moral biti obvezen za vse ladje, starejše od 20 let, da se bodo lastniki 
pravočasno zavedeli svojih obveznosti.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pripravi obrat za recikliranje ladij ob 
upoštevanju informacij, ki jih predloži 
lastnik ladje v skladu s členom 9(3)(b);

(a) pred objavo evropskega seznama se
pripravi načrt recikliranja ladje v Uniji ali 
državi članici OECD, ob upoštevanju 
informacij, ki jih predloži lastnik ladje v 
skladu s členom 9(3)(b)

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 6(1) je treba navesti, da mora pred objavo evropskega seznama 
obrat za recikliranje ladij v EU ali državi članici OECD pripraviti načrt recikliranja ladje.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) po objavi evropskega seznama, 
pripravi obrat za recikliranje ladij, ki je 
na evropskem seznamu, ob upoštevanju 
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informacij, ki jih predloži lastnik ladje v 
skladu s členom 9(3)(b); 

Or. en

Obrazložitev

Načrt recikliranja ladij lahko po objavi evropskega seznama pripravijo samo obrati, ki so na 
njem.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsebuje informacije o vrsti in količini 
nevarnih materialov in odpadkov, ki 
nastanejo pri recikliranju posamezne ladje,
vključno z materiali, opredeljenimi v 
popisu nevarnih materialov, ter informacije 
o načinu ravnanja s temi nevarnimi 
materiali in odpadki v obratu ter tudi v 
obratih za nadaljnje ravnanje z odpadki;

(d) vsebuje informacije o vrsti in količini 
nevarnih materialov in odpadkov, ki 
nastanejo pri recikliranju posamezne ladje, 
vključno z materiali in odpadki, 
opredeljenimi v popisu nevarnih 
materialov, ter informacije o načinu
obdelave teh nevarnih materialov in 
odpadkov v obratu ter tudi v obratih za
nadaljnjo obdelavo odpadkov;

Or. en

Obrazložitev

Jezikovni popravki zaradi usklajenosti. Ni toliko pomembno ravnanje z odpadki kot njihova 
sama obdelava.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) se posodobi v šestih mesecih po 
rednem pregledu ali dodatnem pregledu. 

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s členom 5(7) je treba popis posodabljati med celotno obratovalno dobo ladje. 
Skladnost popisa z zahtevami te uredbe se preverja s pregledom vsakih pet let in po potrebi z 
dodatnim pregledom. Zato je treba načrt za recikliranje ladje posodabljati po ustreznem 
pregledu.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Načrt za recikliranje ladje in vse 
njegove posodobljene različice so na voljo 
na krovu ladje. Če namerava lastnik ladje 
poslati ladjo v recikliranje, dva meseca 
pred načrtovanim začetkom recikliranja 
pošlje končni načrt za recikliranje ladje 
pristojnemu organu države zastave in 
obenem obvesti organe države pristanišča, 
da namerava poslati ladjo v recikliranje. 
Pristojni organi države zastave obvestijo 
pristojne organe obrata za recikliranje 
ladij o nameri lastnika ladje. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ bi bilo treba za izrecno odobritev pravočasno obvestiti o končnem načrtu za 
recikliranje ladje.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pristojni organ v enem mesecu odloči 
o odobritvi končnega načrta za 
recikliranje ladje. Če pristojni organ 
zavrne odobritev, lastniku ladje svojo 
odločitev utemelji. Lastnik ladje v enem 
mesecu po zavrnitvi odobritve s strani 
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pristojnega organa načrt za recikliranje 
ladje uskladi s to uredbo. Če lastnik ladje 
načrta za recikliranje ladje ne uskladi, se 
načrtovano recikliranje ladje obravnava 
kot izvoz nevarnih odpadkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za recikliranje ladje bi bilo treba izrecno odobriti.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Lastniki ladje, ki prodajo več kot 20 let 
staro ladjo EU novemu lastniku, ki 
namerava pluti pod zastavo tretje države, 
zagotovijo, da je v pogodbi z novim 
lastnikom določeno, da novi lastnik in vsi 
naslednji lastniki prevzamejo odgovornost 
za pripravo načrta za recikliranje ladje, če 
se želijo ustaviti v pristaniščih ali sidriščih 
EU. 

Or. en

Obrazložitev

Zahtevo, da se za več kot 20 let stare ladje pripravi načrt za njihovo recikliranje, bi bilo treba 
prenesti od lastnikov, ki ladjo EU prodajajo, na novega lastnika, ki namerava pluti pod 
zastavo tretje države.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Dodatni splošni ali delni pregled se 
lahko opravi na zahtevo lastnika ladje po 

5. Lastnik ladje po večji spremembi, 
zamenjavi ali popravilu konstrukcije, 
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spremembi, zamenjavi ali večjem popravilu 
konstrukcije, opreme, sistemov, delov, 
naprav in materiala. Uradne osebe, ki 
opravijo navedeni pregled, zagotovijo, da 
je vsaka taka sprememba, zamenjava ali
večje popravilo izvedeno tako, da ladja 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ter 
preverijo, ali je del I popisa nevarnih 
materialov ustrezno spremenjen.

opreme, sistemov, delov, naprav in 
materiala zahteva dodatni splošni ali delni 
pregled; Uradne osebe, ki opravijo 
navedeni pregled, zagotovijo, da je vsaka 
taka večja sprememba, zamenjava ali 
popravilo izvedeno tako, da ladja 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ter 
preverijo, ali je del I popisa nevarnih 
materialov ustrezno spremenjen.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da ima lastnik ladje možnost presoje o dodatnem pregledu. Dodatni pregled bi 
moral biti v primeru večje spremembe vedno obvezen.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) je bila ladja predhodno očiščena v 
skladu s točko (c) člena 6(1); 

Or. en

Obrazložitev

Ladje v skladu s členom 6(1)(c) pred vstopom v obrat za recikliranje izvedejo dejavnosti, s 
katerimi se čim bolj zmanjša količina preostalega kurilnega olja in ladijskih odpadkov (na 
primer med drugim oljne gošče). V skladu z delovnim dokumentom Komisije, priloženim 
zeleni knjigi o boljšem razstavljanju ladij z dne 22. maja 2007, oljna gošča predstavlja 88 %, 
olja pa 10 % vseh nevarnih odpadkov izrabljenih ladij. Zato je treba pri končnem pregledu 
tudi preveriti, ali ladje izpolnjujejo obveznost o predhodnem čiščenju.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pogodba velja najpozneje od dneva 
zahteve za končni pregled iz člena 8(1)(d)

Pogodba velja najpozneje od dneva zahteve 
za končni pregled iz člena 8(6) do 
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do zaključka recikliranja. zaključka recikliranja.

Or. en

Obrazložitev

Popraviti je treba navedbo.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) predložitev vseh informacij o ladji, 
potrebnih za pripravo načrta za recikliranje 
ladje v skladu s členom 7, obratu za 
recikliranje;

(b) predložitev vseh informacij o ladji, 
potrebnih za pripravo načrta za recikliranje 
ladje v skladu s členom 7, obratu za 
recikliranje najmanj tri mesece pred 
predvidenim datumom za recikliranje 
ladje;

Or. en

Obrazložitev

Ker je treba načrt za recikliranje odobriti, je treba obratu za recikliranje pravočasno 
predložiti informacije, da bo imel dovolj časa za pripravo ustreznega načrta za recikliranje 
ladje.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) predložitev kopije potrdila o 
pripravljenosti za recikliranje, izdanega v 
skladu s členom 10, obratu za recikliranje 
ladje; 

Or. en
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Obrazložitev

Organ za recikliranje bi moral prejeti kopijo potrdila o pripravljenosti za recikliranje, s 
katerim se potrdi, da je bil končni pregled uspešno zaključen.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) pošiljanje ladje v recikliranje le, če 
pristojni organ v skladu s točko (b) člena 
7(2) izrecno odobri načrt za recikliranje; 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi uskladitve z zahtevo po izrecni odobritvi načrta za recikliranje ladje.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ponoven sprejem ladje pred začetkom 
recikliranja ali po njem, če je to tehnično 
izvedljivo, kadar se vsebnost nevarnih 
materialov na krovu bistveno razlikuje od 
popisa nevarnih materialov in zato 
ustrezno recikliranje ladje ni mogoče.

(c) ponoven sprejem ladje pred začetkom 
recikliranja ali po njem, če je to tehnično 
izvedljivo, v primeru, da je predvideno
recikliranje ladje nepraktično ali bi 
ogrozilo varnost ali varstvo okolja zaradi 
neustreznega opisa ladje, kar zadeva popis 
ali drugo.

Or. en

Obrazložitev

Ponoven sprejem bi se moral uporabljati le v zelo posebnih okoliščinah. Določba, ki jo je 
predlagala Komisije, združuje dve merili, eno se nanaša na ustrezno recikliranje, ki pa ni 
opredeljeno. Bolje bi bilo uvesti dve jasni in neodvisni merili za ponoven sprejem. Uvesti bi 
bilo treba ločeno klavzulo za primere, da je količina nevarnih snovi večja od navedene v 
popisu (glej naslednji predlog spremembe).
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kritje dejanskih stroškov v primeru, 
da je količina nevarnih snovi veliko večja, 
kot je navedeno v popisu nevarnih 
kemikalij, vendar zaradi tega predvideno 
recikliranje ni nepraktično oziroma to ne 
spodkopava varnosti ali varstva okolja; 

Or. en

Obrazložitev

Če je količina nevarnih snovi veliko večja, kot je navedena v popisu, in to ne spodkopava 
dejavnosti recikliranja ali varnosti, je treba pojasniti, da bodo morali lastniki ladij plačati 
dodatne stroške, ki bodo pri tem nastali.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priprava načrta za recikliranje 
posamezne ladje v skladu s členom 7 v 
sodelovanju z lastnikom ladje;

(a) priprava načrta za recikliranje 
posamezne ladje v skladu s členom 7 v 
sodelovanju z lastnikom ladje v enem 
mesecu od prejema vseh ustreznih 
informacij v skladu s točko b odstavka 3;

Or. en

Obrazložitev

Obratu za recikliranje bi morali določiti rok, tako da bodo lahko lastniki ladij pristojni organ 
pravočasno zaprosili za odobritev načrta za recikliranje.
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotovitev, da pristojni organ pred 
začetkom recikliranja ladje odobri načrt 
za njeno recikliranje v skladu z 
nacionalnimi zahtevami;

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ države, v kateri je obrat za recikliranje, mora prav tako odobriti načrt za 
recikliranje ladje.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poročanje o načrtovanem začetku
recikliranja ladje lastniku ladje na obrazcu 
iz Priloge II;

(b) poročanje lastniku ladje o tem, kdaj je 
obrat za recikliranje popolnoma 
pripravljen za začetek recikliranja ladje, na 
obrazcu iz Priloge II;

Or. en

Obrazložitev

Ubeseditev se uskladi s Prilogo II.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prepoved začetka kakršnega koli 
recikliranja ladje pred predložitvijo 

(c) zavrnitev začetka kakršnega koli 
recikliranja ladje pred predložitvijo 
poročila iz točke (b) in pred odobritvijo 



PR\919679SL.doc 41/78 PE498.083v02-00

SL

poročila iz točke (b); načrta za recikliranje s strani pristojnega 
organa;

Or. en

Obrazložitev

Obrat za recikliranje lahko samo zavrne, da česa ne bo izvajal, ne more pa si tega 
prepovedovati. Recikliranje naj bi se začelo le, če je obrat popolnoma pripravljen (poročilo iz 
točke (b)) in če je pristojni organ odobril načrt za recikliranje ladje.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri pripravi na sprejem ladje v 
recikliranje pisna obvestitev zadevnih 
pristojnih organov o nameri za recikliranje 
zadevne ladje vsaj 14 dni pred načrtovanim 
začetkom recikliranja, ki vključuje:

(d) pri pripravi na sprejem ladje v 
recikliranje pisna obvestitev zadevnih 
pristojnih organov o nameri za recikliranje 
zadevne ladje vsaj dva meseca pred 
načrtovanim začetkom recikliranja, ki 
vključuje:

Or. en

Obrazložitev

Organe bi bilo treba obvestiti najmanj dva meseca pred predvidenim začetkom recikliranja, 
da bi imeli dovolj časa, da opravijo potrebno delo. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Lastnik ladje pristojnemu organu 
predloži kopijo pogodbe. 

Or. en
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Obrazložitev

Nadzorovati je treba pogodbene obveznosti med lastnikom ladje in obratom za recikliranje 
ladje. Pristojni organi lahko v skladu s členom 18(2) uredbe o pošiljkah odpadkov zahtevajo 
kopijo pogodbe med osebo, ki ureja pošiljke, in obratom za predelavo odpadkov. Vsekakor je 
treba v tem primeru predložiti kopijo.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po zaključku prvega ali rednega 
pregleda ali dodatnega pregleda na zahtevo 
lastnika ladje država članica izda potrdilo 
o popisu na obrazcu iz Priloge IV. Temu 
potrdilu se priloži del I popisa nevarnih 
materialov.

1. Po uspešnem zaključku prvega ali 
rednega pregleda ali dodatnega pregleda 
država članica zastave izda potrdilo o 
popisu na obrazcu iz Priloge IV. Temu 
potrdilu se priloži del I popisa nevarnih 
materialov.

Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodabljanjem obrazca potrdila 
o popisu iz Priloge IV.

Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodabljanjem obrazca potrdila 
o popisu iz Priloge IV.

Or. en

Obrazložitev

Potrdilo naj bi se izdalo le po uspešnem zaključku ustreznih pregledov v skladu ubeseditvijo v 
členu 10(2) v predlogu Komisije, ki se nanaša na končni pregled. Primerneje je uporabiti 
standardno poimenovanje „uprava ali priznana organizacija, ki deluje v njenem imenu“.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po uspešnem zaključku končnega 
pregleda v skladu s členom 8(6) uprava 
izda potrdilo o pripravljenosti za 
recikliranje na obrazcu iz Priloge V. Temu 
potrdilu se priložita popis nevarnih 
materialov in načrt za recikliranje ladje.

2. Po uspešnem zaključku končnega 
pregleda v skladu s členom 8(6) uprava 
izda potrdilo o pripravljenosti za 
recikliranje na obrazcu iz Priloge V, če 
meni, da je načrt za recikliranje ladje 
skladen z zahtevami te uredbe. Temu 
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potrdilu se priložita popis nevarnih 
materialov in načrt za recikliranje ladje.

Or. en

Obrazložitev

Uprava bi morala izdati potrdilo o pripravljenosti za recikliranje le, če je načrt za 
recikliranje ladje skladen z zahtevami te uredbe.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a 
Inšpekcijski pregledi

Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, 
da ladja ne izpolnjuje zahteve iz členov 
4(1) do (3a), 5 in 7 ali nima veljavnega 
potrdila o popisu v skladu s členom 10(1), 
ali če se po inšpekcijskem pregledu na 
podlagi očitnih razlogov sklepa, da:
– stanje ladje ali njene opreme ni skladno 
z zahtevami iz člena 4(1) do (3a) ali 
vsebinsko ne ustreza podatkom iz potrdila 
in/ali popisu nevarnih materialov, ali
– se ne izvaja postopek na krovu ladje za 
vzdrževanje popisa nevarnih materialov,
se opravi podrobnejši inšpekcijski pregled. 

Or. en

Obrazložitev

Če se pri inšpekcijskem pregledu v pristanišču ugotovi, da ladja ne izpolnjuje prepovedi 
nevarnih snovi (člen 4), nima veljavnega potrdila o popisu (člen 5), nima načrta za 
recikliranje, če je stara več kot 20 let, ali je mogoče na podlagi očitnih razlogov sklepati, da 
obstaja neskladnost, morajo biti na voljo jasni postopki. Podlaga za te določbe je člen 8(2) 
Konvencije iz Hongkonga. V skladu s členom 13(3) Direktive 2009/16/ES o pomorski 
inšpekciji države pristanišča je treba v takih primerih obvezno opraviti podroben inšpekcijski 
pregled, ne pa le po izbiri, kot je določeno v Konvenciji iz Hongkonga.
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Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b 
Določbe, ki se poleg člena 5a uporabljajo 

za ladje, ki niso iz EU
1. Države članice zagotovijo, da ladje, ki 
niso iz EU, izpolnjujejo zahteve iz člena 
4(1) do (3a), brez poseganja v zahteve 
druge zakonodaje Unije, ki lahko 
zahtevajo nadaljnje ukrepe. Države 
članice prepovedujejo namestitev ali 
uporabo materialov iz člena 4(1) do (3a) 
na ladjah, ki niso iz EU, ko so v njihovih 
pristaniščih, sidriščih, ladjedelnicah, 
remontnih ladjedelnicah ali predobalnih 
terminalih.
2. Nova ladja, ki ni iz EU in vstopa v 
pristanišče ali sidrišče države članice, ima 
na krovu veljaven popis nevarnih 
materialov. 
3. Obstoječe ladje, ki niso iz EU in 
vstopajo v pristanišče ali sidrišče države 
članice imajo na krovu veljaven popis 
nevarnih materialov v skladu s časovnim 
razporedom iz člena 5(2a). Popis 
izpolnjuje zahteve iz člena 5(4) do (7). 
4. Ladje, ki niso iz EU in vstopajo v 
pristanišče ali sidrišče države članice, 
predložijo potrdilo, ki ga je izdala uprava 
ladje ali priznana organizacija, ki deluje v 
njenem imenu, s katerim potrdijo, da je 
ladja skladna z določbami iz odstavkov od 
1 do 3.
5. Ladje, ki niso iz EU in jih je kupil 
lastnik, ki pljuje pod zastavo EU, ko so 
bile stare več kot 20 let, imajo pri vstopu v 
pristanišče ali sidrišče države članice na 
krovu načrt za recikliranje ladje v skladu 
s točko (d) člena 7(2). 
6. Če se pri inšpekcijskem pregledu 
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ugotovi, da ladja, ki ni iz EU, ne 
izpolnjuje zahtev iz odstavkov od 1 do 5, 
ali če se na podlagi očitnih razlogov po 
inšpekcijskem pregledu sklepa, da:
– stanje ladje ali njene opreme ni skladno 
z zahtevami iz odstavka 1 ali vsebinsko ne 
ustreza podatkom iz potrdila ali popisu 
nevarnih materialov, ali
– se ne izvaja postopek na krovu ladje za 
vzdrževanje popisa nevarnih materialov,
se opravi podrobnejši inšpekcijski pregled. 
7. Države članice zagotovijo, da se za 
lastnike ladij, ki niso iz EU in niso 
skladne z določbami tega člena, 
uporabljajo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.
8. Če ladje, ki niso iz EU, postanejo 
odpad, kakor je opredeljen v Direktivi 
2008/98/ES, se uporablja Uredba (ES) št. 
1013/2006.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen poleg dajatve za recikliranje iz člena 5a združuje vse zahteve za ladje, ki niso iz EU in 
se želijo ustaviti v pristaniščih EU. Države članice bi morale zagotoviti tudi, da bodo te ladje 
spoštovale prepovedi nekaterih nevarnih materialov in bodo imele na krovu popis. Ladje, ki 
niso iz EU in se do določene starosti bile ladje EU, bi prav tako morale imeti načrt za 
recikliranje. Direktiva o pomorski inšpekciji države pristanišča se uporablja za vse ladje, ne 
glede na zastavo, zato bi se morale določbe za ladje EU odražati v določbah o inšpekcijskih 
pregledih za ladje, ki niso iz EU (glej člen 11a).

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) obratuje iz trajnih objektov (suhi 
doki, pristani ali trdne operativne 
površine); 

Or. en
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Obrazložitev

Obratovanje iz trajnih objektov je minimalna zahteva, da se dovoli vsebnost nevarnih 
materialov. To se doda za pojasnilo, da se obrati, ki uporabljajo sedanjo, še vedno 
prevladujočo metodo „nasedanja“, ne bodo več uvrstili na evropski seznam obratov za 
recikliranje ladij.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 –  točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) ima na voljo dovolj žerjavov za 
dvigovanje razstavljenih delov ladje; 

Or. en

Obrazložitev

Za varno razstavljanje ladje bi bilo treba najmanj zahtevati, da je na voljo dovolj žerjavov. 
To se doda za pojasnilo, da se sedanja, še vedno prevladujoča metoda „nasedanja“, pri 
kateri se ne uporabljajo žerjavi ampak le težnost, ne bo uvrstila na evropski seznam.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 –  točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vzpostavi sisteme, postopke in tehnike 
upravljanja in spremljanja, ki ne 
predstavljajo nevarnosti za zdravje 
zadevnih delavcev ali prebivalstva v bližini 
obrata za recikliranje ladij in ki bodo 
preprečili, zmanjšali, čim bolj omejili in v 
izvedljivem obsegu odpravili škodljive 
učinke recikliranja ladij na okolje;

(b) vzpostavi sisteme, postopke in tehnike 
upravljanja in spremljanja, ki zagotavljajo, 
da ni nevarnosti za zdravje zadevnih 
delavcev ali prebivalstva v bližini obrata za 
recikliranje ladij, in ki bodo preprečili, 
zmanjšali, čim bolj omejili in v izvedljivem 
obsegu odpravili škodljive učinke 
recikliranja ladij na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Jezikovni popravek: sistemi upravljanja in spremljanja kot taki običajno ne ogrožajo zdravja, 
temveč se z njimi zagotavlja, da zdravje ni ogroženo.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pripravi in odobri načrt za obrat za 
recikliranje ladij;

(d) pripravi in sprejme načrt za obrat za 
recikliranje ladij;

Or. en

Obrazložitev

Jezikovni popravek – odobritev je naloga pristojnega organa. Obrat za recikliranje ladij 
sprejme načrt za recikliranje.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) zagotovi zadrževanje vseh nevarnih 
materialov na krovu ladje med postopkom 
recikliranja, da se prepreči kakršno koli 
sproščanje teh nevarnih materialov v okolje 
in zlasti bibavični pas;

(k) zagotovi zadrževanje vseh nevarnih 
materialov na krovu ladje med postopkom 
recikliranja, da se prepreči kakršno koli 
sproščanje teh nevarnih materialov v okolje 
in zlasti bibavični pas, in sicer z ločitvijo 
spodnjega dela v trajnem ali plavajočem 
suhem doku;

Or. en

Obrazložitev

Bolje bi bilo treba opredeliti, kako bi dosegli zadržanje nevarnih materialov. Zgornji deli 
ladje bi morali biti ločeni le od trajnega objekta (glej člen 12(2)(aa) novo), spodnji del, kjer 
so olja in gošče, pa bi moral biti ločen v trajnem ali plavajočem suhem doku, da se zagotovi 
zadržanje vseh nevarnih materialov.
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) ravna z nevarnimi materiali in odpadki 
le na nepropustnih tleh z učinkovitimi 
osuševalnimi sistemi;

(m) brez poseganja v točko (k) ravna z 
nevarnimi materiali in odpadki le na 
nepropustnih tleh z učinkovitimi 
osuševalnimi sistemi;

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev, da morajo osuševalni sistemi še vedno vsebovati vse nevarne materiale in 
odpadke.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) zagotovi, da se vsi odpadki, 
pripravljeni za recikliranje, premestijo le v 
obrate za recikliranje, ki imajo odobritev 
za njihovo recikliranje brez ogrožanja 
zdravja ljudi in na okolju prijazen način. 

Or. en

Obrazložitev

Odpadki jekla za recikliranje pogosto vsebujejo nevarne materiale in lahko ogrozijo zdravje 
ljudi in okolje, če se neprimerno reciklirajo. Zato bi bilo treba vse odpadke za recikliranje 
poslati le v obrate, ki imajo odobritev za njihovo recikliranje.
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Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) opredeli dovoljenje, licenco ali 
odobritev, ki so jih podelili pristojni organi 
za izvajanje recikliranja ladij, ter navede 
omejitve glede velikosti (največja dolžina, 
širina in teža prazne ladje) ladij, za 
recikliranje katerih je odobren, in vse 
veljavne omejitve;

(1) opredeli dovoljenje, licenco ali 
odobritev, ki so jih podelili pristojni organi 
za izvajanje recikliranja ladij, ter navede 
omejitve glede velikosti (največja dolžina, 
širina in teža prazne ladje) ladij, za 
recikliranje katerih je odobren, in vse 
veljavne omejitve in pogoje;

Or. en

Obrazložitev

Opredeliti bi bilo treba tudi veljavne pogoje, saj ni nujno, da jih omejitve zajemajo.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. predloži dokazila, da obrat za 
recikliranje ladij izpolnjuje vse 
zdravstvene in varnostne določbe po 
zakonodaji te države; 

Or. en

Obrazložitev

Zdravje in varnost delavcev sta glavni vprašanji pri recikliranju ladij. Obrat bi moral 
predložiti dokazila, da izpolnjuje te določbe.
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. opredeli vse podizvajalce, ki 
neposredno sodelujejo v procesu 
recikliranja ladij in predloži dokazila o 
njihovih dovoljenjih; 

Or. en

Obrazložitev

Podizvajalci, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju recikliranja ladij, lahko povzročijo 
dodatna tveganja ali so sami v nevarnosti, če ne opravijo ustreznega usposabljanja. Da se pri 
izvajanju recikliranja zagotovi varnost tudi za podizvajalce, bi bilo treba te opredeliti in 
predložiti dokazila o njihovih dovoljenjih. 

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 5 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kateri postopek ravnanja z odpadki bo 
uporabljen v obratu, tj. sežiganje, 
odlaganje ali druga metoda obdelave 
odpadkov, pri čemer se predložijo 
dokazila, da se bo uporabljeni postopek 
izvajal tako, da ne bo ogrožal zdravja ljudi 
in ne bo škodljivo vplival na okolje ter 
zlasti:

(b) kateri postopek obdelave odpadkov bo 
uporabljen v obratu, tj. sežiganje, 
odlaganje ali druga metoda obdelave 
odpadkov, pri čemer se predložijo 
dokazila, da se bo uporabljeni postopek 
izvajal tako, da ne bo ogrožal zdravja ljudi 
in ne bo škodljivo vplival na okolje ter 
zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Uporaba izrazja bi morala biti dosledna.
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Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 5 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kateri postopek ravnanja z odpadki se 
bo uporabljal, če se nevarni materiali 
pošljejo v obrat za nadaljnjo obdelavo 
odpadkov zunaj obrata za recikliranje ladij.
O vsakem obratu za nadaljnjo obdelavo 
odpadkov se predložijo naslednje 
informacije:

(c) kateri postopek obdelave odpadkov se 
bo uporabljal, če se nevarni materiali 
pošljejo v obrat za nadaljnjo obdelavo 
odpadkov zunaj obrata za recikliranje ladij.
O vsakem obratu za nadaljnjo obdelavo 
odpadkov se predložijo naslednje 
informacije:

Or. en

Obrazložitev

Uporaba izrazja bi morala biti dosledna.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 5 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) dokazila, da je obrat za obdelavo 
odpadkov odobren za ravnanje z nevarnimi 
materiali;

(ii) dokazila, da je ustrezen pristojni organ 
obratu za obdelavo odpadkov izdal 
odobritev za ravnanje z nevarnimi 
materiali;

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, kdo mora izdati odobritev.
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) uvedbo sistema za dokumentiranje 
dejanske količine nevarnih materialov, 
odstranjenih z vsake ladje v primerjavi s 
popisom nevarnih materialov in 
posameznih postopkov obdelave, ki se za 
te materiale izvajajo v obratu in zunaj 
njega; 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je mogoče sledenje nevarnih materialov od popisa do dejanske obdelave. V 
številnih državah  že uporabljajo tovrstne sisteme sledenja.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. ustrezno zavarovanje za kritje 
zdravstvenih in varnostnih obveznosti in 
stroškov sanacije okolja v skladu z 
ustrezno zakonodajo države članice ali 
tretje države, v kateri je obrat;

Or. en

Obrazložitev

Določba se vključi kot minimalni standard za obrate za recikliranje ladij v strategiji 
Združenega kraljestva za recikliranje ladij iz februarja 2007.
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Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 2 –  točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. izvajanje rednega spremljanja vode in 
usedlin v bližini obrata za recikliranje 
ladij, da se preveri onesnaženost.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je manj stroga kot minimalni standard za obrate za recikliranje ladij, vključen v 
strategijo Združenega kraljestva za recikliranje ladij iz februarja 2007.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev obratov za recikliranje ladij v 
državi članici

črtano

1. Pristojni organi odobrijo obrate za 
recikliranje ladij na svojem ozemlju, ki 
izpolnjujejo zahteve iz člena 12, za 
izvajanje recikliranja ladij. Navedena 
odobritev se lahko zadevnim obratom za 
recikliranje ladij izda za največ pet let.
2. Države članice pripravijo in 
posodabljajo seznam obratov za 
recikliranje ladij, ki so jih odobrile v 
skladu z odstavkom 1.
3. Komisija je o seznamu iz odstavka 2 
obveščena takoj in najpozneje eno leto po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe.
4. Če obrat za recikliranje ladij zahtev iz 
člena 12 ne izpolnjuje več, država članica 
prekliče odobritev zadevnega obrata za 
recikliranje ladij in o tem nemudoma 
obvesti Komisijo. 
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5. Če je nov obrat za recikliranje ladij 
odobren v skladu z odstavkom 1, država 
članica o tem nemudoma obvesti 
Komisijo. 

Or. en

Obrazložitev

Obrati za recikliranje ladij v državi članici bi prav tako morali predložiti vlogo Komisiji za 
vključitev na evropski seznam, da se zagotovi usklajen pristop. Zato bi bilo treba črtati cel 
člen.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obrati za recikliranje ladij zunaj Unije Vključitev obrata za recikliranje ladij na 
evropski seznam

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica črtanja člena 14. Vse družbe, ki želijo določen obrat za 
recikliranje ladij vključiti na evropski seznam, bi morale predložiti vlogo Komisiji, ne pa zgolj
tiste, ki so zunaj Unije, da se zagotovi usklajen pristop.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Družba za recikliranje, ki je zunaj Unije
in želi reciklirati ladje pod zastavo države 
članice, Komisiji predloži vlogo za 
vključitev svojega obrata za recikliranje 
ladij na evropski seznam.

1. Družba za recikliranje, ki ima v lasti 
obrat za recikliranje in želi reciklirati ladje
EU, ki sodijo v področje uporabe te 
uredbe, Komisiji predloži vlogo za 
vključitev svojega obrata za recikliranje 
ladij na evropski seznam.

Or. en
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Obrazložitev

Popravek napačnega številčenja v predlogu Komisije. 

Predlog spremembe je posledica črtanja člena 14. Vse družbe, ki želijo določen obrat za 
recikliranje ladij vključiti na evropski seznam, bi morale vložiti prošnjo Komisiji, ne zgolj 
tiste v Uniji, da se zagotovi usklajen pristop.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Tej vlogi se v skladu s členom 13 in 
Prilogo VI priložijo informacije in ustrezna 
dokazila, da obrat za recikliranje ladij 
izpolnjuje zahteve iz člena 12. 

2. Tej vlogi se v skladu s členom 13 in 
Prilogo VI priložijo informacije in ustrezna 
dokazila, da obrat za recikliranje ladij 
izpolnjuje zahteve iz člena 12. 

Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodabljanjem obrazca za 
identifikacijo obrata za recikliranje ladij iz 
Priloge VI.

Komisija je v skladu s členom 26 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v zvezi s posodabljanjem obrazca za 
identifikacijo obrata za recikliranje ladij iz 
Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Popravek napačnega številčenja v predlogu Komisije. 

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Predložitev vloge za vključitev na 
evropski seznam pomeni, da se obrati za 
recikliranje ladij strinjajo z možnostjo, da 
Komisija ali zastopniki v njenem imenu
pred vključitvijo obratov na evropski 
seznam ali po njej izvedejo inšpekcijski 
pregled na terenu, da se preveri njihovo 
izpolnjevanje zahtev iz člena 12.

3. Mednarodna skupina strokovnjakov, ki 
jih imenuje Komisija, za vključitev
obratov za recikliranje ladij na evropski 
seznam opravi revizijo teh obratov pred
njihovo vključitvijo na evropski seznam, 
da preveri njihovo izpolnjevanje zahtev iz
člena 12 in nato vsaki dve leti. Obrat za 
recikliranje ladij tudi soglaša z 
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morebitnimi dodatnimi nenapovedanimi 
inšpekcijskimi pregledi na kraju samem, 
ki jih opravi mednarodna skupina. 
Mednarodna skupina strokovnjakov 
sodeluje s pristojnimi organi države 
članice ali tretje države, v kateri je obrat, z 
namenom, da izvede tovrstne inšpekcijske 
preglede na kraju samem. Javnosti se 
omogoči trajen dostop do povzetkov 
ugotovitev pri inšpekcijskih pregledih, 
tudi v elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Recikliranje ladij vključuje velike količine nevarnih materialov. Če naj bi izjemoma uzakonili 
izvoz ladij, ki pljujejo pod zastavo EU, iz EU v države, ki niso članice OECD, za razrez zaradi 
njihove posebne narave, se je treba prepričati, da se to izvede v skladu s to uredbo. Redni 
inšpekcijski pregledi kot taki bi morali biti pogoj, da je obrat ustrezen za uvrstitev na seznam 
EU. Tako bi zagotovili enako obravnavanje vseh obratov, mednarodna narava skupine ter 
sodelovanje z ustreznimi organi pa bosta privedla do splošnega priznavanja.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Glede na oceno informacij in ustreznih 
dokazil, predloženih v skladu z 
odstavkom 2, Komisija z izvedbenim 
aktom odloči, ali se obrat za recikliranje 
ladij, ki je zunaj Unije, vključi na evropski 
seznam. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 27.

4. Glede na oceno informacij in ustreznih 
dokazil, predloženih v skladu z 
odstavkom 2, Komisija z izvedbenim 
aktom odloči, ali se obrat za recikliranje 
ladij, ki je v državi članici ali zunaj Unije, 
vključi na evropski seznam. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 27.

Or. en

Obrazložitev

Popravek napačnega številčenja v predlogu Komisije (glej tudi pravilno sklicevanje v členu 
16(3a)(ii). 

Predlog spremembe je posledica črtanja člena 14. Obrati bi se morali uvrščati na seznam le v 
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skladu s postopkom EU, ne glede na njihovo lokacijo.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski seznam se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in na spletni strani 
Komisije najpozneje v 36 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe.

2. Evropski seznam se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in na spletni strani 
Komisije najpozneje v 24 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe *.

* UL vstaviti datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dve leti po začetku veljavnosti je dovolj dolgo obdobje, da Komisija sestavi evropski seznam.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski seznam vključuje naslednje 
informacije o obratu za recikliranje ladij: 
(a) metodo recikliranja;
(b) vrsto in velikost ladij, ki so primerne 
za recikliranje in
(c) vse omejitve pri katerih obrat deluje, 
tudi v zvezi z ravnanjem z nevarnimi 
odpadki. 

Or. en

Obrazložitev

Za lastnike ladij bi bilo pomembno, da imajo te informacije o obratih za recikliranje ladij, ki 
so na evropskem seznamu, saj bi lahko izbirali med najprimernejšimi obrati. 
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Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Na Evropskem seznamu je naveden 
datum vključitve obrata za recikliranje 
ladij. Vključitev velja največ za pet let z 
možnostjo podaljšanja.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka vključitev na evropski seznam bi morala veljati pet let z možnostjo njenega 
podaljšanja. Tako bi zagotovili, da bi obrati zagotovili posodobljenje informacije. 

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V primeru vsake večje spremembe 
informacij, predloženih Komisiji, družba 
za recikliranje ladij iz evropskega 
seznama nemudoma predloži 
posodobljena dokazila. Družba za 
recikliranje ladij v vsakem primeru tri 
mesece pred iztekom vsakega petletnega 
obdobja vključitve na evropski seznam 
navede, da: 
(a) je predloženo dokazilo popolno in 
posodobljeno;
(b) obrat za recikliranje ladij še vedno 
izpolnjuje zahteve iz člena 12 in jih bo še 
naprej izpolnjeval.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba obveznost družbe za recikliranje ladij v zvezi s posodabljanjem informacij.
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Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrat za recikliranje ladij vključi na 
evropski seznam v enem od naslednjih 
primerov:

(a) obrat za recikliranje ladij vključi na 
evropski seznam, če je o njegovi vključitvi 
na evropski seznam sprejeta odločitev v 
skladu s členom 15(4);

(i) če je odobren v skladu s členom 13; 
(ii) če je o njegovi vključitvi na evropski 
seznam sprejeta odločitev v skladu s 
členom 15(4);

Or. en

Obrazložitev

Ni se treba sklicevati na člen 13, saj so v členu 15(4) vse ustrezne določbe. 

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) če je obrat za recikliranje ladij vključen 
na seznam več kot pet let in ne predloži 
dokazil, da še vedno izpolnjuje zahteve iz 
člena 12.

(2) če obrat za recikliranje ladij tri mesece 
pred iztekom obdobja vključitve ne 
predloži dokazil, da še vedno izpolnjuje 
zahteve iz člena 12.

Or. en

Obrazložitev

Določiti bi bilo treba jasen rok, do katerega bi moral obrat za recikliranje ladij predložiti 
posodobljena dokazila, da še vedno izpolnjuje zahteve iz člena 12, da bi bil še naprej vključen 
na seznam. Obrat bi bilo treba odstraniti s seznama, če ne bi tri mesece pred iztekom 
petletnega obdobja predložil dokazil.
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 14 dni pred načrtovanim začetkom 
recikliranja pisno uradno obvesti upravo o 
nameri za recikliranje ladje, da ji omogoči 
pripravo na pregled in pripravo potrdila v 
skladu s to uredbo;

(a) vsaj dva meseca pred načrtovanim 
začetkom recikliranja pisno uradno obvesti 
upravo o nameri za recikliranje ladje, da ji 
omogoči pripravo na pregled in pripravo 
potrdila v skladu s to uredbo; hkrati o 
nameri za recikliranje ladje obvesti tudi 
upravo države, v katere jurisdikciji je v 
tistem trenutku;

Or. en

Obrazložitev

Dva tedna je prekratko obdobje za obveščanje uprave. Da bo besedilo usklajeno s predlogom, 
po katerem naj bi se načrt za recikliranje ladij v odobritev pristojnim organom predložilo dva 
meseca pred načrtovanim datumom razgradnje (gl. člen 7(2a), bi bilo treba obvestilo poslati 
ob istem času (gl. tudi naslednji predlog spremembe). 

Da se zagotovi ustrezna uporaba te uredbe, je pomembno, da lastniki ladij obvestijo tudi 
upravo države, v katere jurisdikciji so v tistem trenutku, da se omogoči dobro sodelovanje.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vsaj dva meseca pred načrtovanim 
začetkom recikliranja pristojnim organom 
posreduje dokončni načrt recikliranja, 
hkrati pa organe države pristanišča 
obvesti o tem, da namerava začeti 
reciklirati, kot zahteva točka (a) 
člena 7(2).

Or. en

Obrazložitev

V skladu z novo zahtevo iz predloga spremembe 51. Pristojni organ mora biti o dokončnem 
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načrtu za recikliranje ladje obveščen dva meseca pred načrtovanim začetkom recikliranja, da 
bo imel dovolj časa za izrecno odobritev. Hkrati mora biti obveščen tudi zadevni organ 
države pristanišča.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o nezakonitem recikliranju 
in nadaljnjih ukrepih, ki jih sprejme država 
članica.

(c) informacije o nezakonitem recikliranju 
in nadaljnjih ukrepih, ki jih sprejme država 
članica, vključno s podrobnostmi o kaznih, 
izrečenih v skladu s členom 23.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poročati tudi o kaznih, ki so jih izrekle. Tako bo mogoče zagotoviti, 
da bodo učinkovite, sorazmerne in odvračilne, kot zahteva člen 23.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica poročilo predloži 
do 31. decembra 2015 in nato vsaki dve 
leti. 

2. Vsaka država članica poročilo predloži 
do 31. decembra 2015 in nato vsako leto. 

Or. en

Obrazložitev

Za boljši pregled nad izvajanjem te uredbe bi morale države članice vsako leto poročati 
Komisiji.
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Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija te podatke vnese v 
elektronsko podatkovno zbirko, ki je 
vedno dostopna javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala podatke, ki jih posredujejo države članice, zbirati v elektronski 
podatkovni zbirki, vedno dostopni javnosti, da se zagotovi pregled nad dejanskim stanjem pri 
uporabi te uredbe v državah članicah.

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni 
uporabljajo za ladje, ki:

1. Države članice zagotovijo, da se 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni 
uporabljajo za lastnike ladij iz EU in 
drugih držav, ki:

Or. en

Obrazložitev

Kazni ni mogoče izreči ladjam, temveč samo njihovim lastnikom. Učinkovite kazni bi bilo 
treba uporabiti za ladje iz EU in drugih držav, ki nimajo pri roki določenih pomembnih 
dokumentov (konkretne kršitve navajajo predlogi sprememb od 106 do 108).

Prekrške, ki vodijo do nezakonitega recikliranja ladij, bi bilo treba obravnavati ločeno kot 
kazniva dejanja (gl. predlog spremembe 110).
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ne spoštujejo prepovedi v zvezi z 
nekaterimi nevarnimi materiali v skladu s 
členom 4 in členom 11b; 

Or. en

Obrazložitev

Kazni se izrečejo lastnikom ladij, ki ne spoštujejo prepovedi v zvezi z nevarnimi materiali.

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) na krovu nimajo popisa nevarnih 
materialov v skladu s členoma 5 in 28;

(b) na krovu nimajo veljavnega popisa
nevarnih materialov v skladu s členom 5 in 
členom 11b;

Or. en

Obrazložitev

Manjša dopolnitev predloga Komisije: ni namreč dovolj, da ima ladja popis, ta mora biti tudi 
veljaven, zlasti pa ga je treba ustrezno voditi in posodabljati v celotni obratovalni dobi ladje.

Predlog spremembe 35 je časovni razpored za obveznost vodenja popisa, ki mora biti na 
voljo. Zaradi tega predlog spremembe 117 predvideva izbris prehodnih določb v členu 28, 
zato je sklic na ta člen nepotreben. Namesto tega se je treba sklicevati na člen 11b, saj se 
morajo te kazni uporabljati tudi za ladje, ki niso iz EU.
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Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) na krovu nimajo načrta za recikliranje 
v skladu s členom 7 in členom 11b;

Or. en

Obrazložitev

Kazni bi se morale uporabljati za lastnike ladij, ki na krovu nimajo načrta za recikliranje 
ladje.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točke od e do i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so bile poslane v recikliranje, ne da bi 
izpolnjevale splošne zahteve za pripravo iz 
člena 6;

črtano

(f) so bile poslane v recikliranje brez 
potrdila o popisu v skladu s členom 6;
(g) so bile poslane v recikliranje brez 
potrdila o pripravljenosti v skladu s 
členom 6;
(h) so bile poslane v recikliranje brez 
pisnega uradnega obvestila upravi v 
skladu s členom 21;
(i) so bile reciklirane na način, ki ni v 
skladu z načrtom za recikliranje ladje, kot 
je določeno v členu 7.

Or. en

(V povezavi s predlogom spremembe 110.)

Obrazložitev

Določbe o kaznivih dejanjih se obravnavajo ločeno, v naslednjem odstavku (gl. predlog 
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spremembe 110). 

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo uporabo 
kazni v skladu z Direktivo 2008/99/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o kazenskopravnem 
varstvu okolja1 za lastnike ladij iz EU, ki:
(a) so bile poslane v recikliranje, ne da bi 
izpolnjevale splošne zahteve iz člena 6 te 
uredbe; 
(b) so bile poslane v recikliranje brez 
potrdila o popisu iz člena 10(1) te uredbe;
(c) so bile poslane v recikliranje brez 
pogodbe iz člena 9 te uredbe;
(d) so bile poslane v recikliranje brez 
pisnega uradnega obvestila upravi iz 
člena 21 te uredbe;
(e) so bile reciklirane brez odobritve 
načrta za recikliranje s strani pristojnega 
organa iz točke (b) člena 7(2) te uredbe ali 
na način, ki ni v skladu z načrtom za 
recikliranje ladje iz člena 7 te uredbe.
_________________________
1 UL L 328, 6.12.2008, str. 28

Or. en

(Ponovna vključitev naslednjih točk iz predloga Komisije:
 točka (e) je nova točka (a) s spremembami;
 točka (f) je nova točka (b) s spremembami;

 točka (g) se izbriše, saj je zajeta v spremenjeni točki (a);
točka (h) je točka (d) brez sprememb;
 točka (i) je točka (e) s spremembami.)

Obrazložitev

V skladu s členom 3 Direktive 2008/99/ES so namerne nezakonite pošiljke odpadkov kaznivo 
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dejanje. Če je ladja iz EU poslana v države nečlanice OECD pred objavo evropskega 
seznama, v obrat, ki ni na evropskem seznamu, potem ko je bil ta objavljen, brez ključnih 
dokumentov, potrebnih za zagotavljanje skladnosti s to uredbo, ali brez odobrenega načrta za 
recikliranje ladje, je pošiljka očitno nezakonita. Takšne pošiljke so kazniva dejanja, zato se 
morajo uporabiti kazni iz Direktive 2008/99/ES.

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Kadar se ladja pošlje v 
recikliranje v obrat za recikliranje ladij, ki 
ni na evropskem seznamu, najmanjše kazni 
ustrezajo ceni, plačani lastniku za njegovo 
ladjo.

2. Brez poseganja v uporabo člena 5 
Direktive 2008/997ES, zlasti kadar se 
ladja pošlje v recikliranje v obrat za 
recikliranje ladij, ki ni na evropskem 
seznamu, najmanjše kazni ustrezajo ceni, 
plačani lastniku za njegovo ladjo.

Or. en

Obrazložitev

Določba, da morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne, je že zajeta s sklicem na 
direktivo 2008/99/ES v odstavku 1a. Samo izguba zneska, plačanega za ladjo, ni dovolj 
učinkovita, sorazmerna in odvračilna. Kazen bi morala znašati najmanj dvakratnik cene.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se ladja proda in se v manj kot
šestih mesecih od prodaje pošlje v 
recikliranje v obrat, ki ni na evropskem
seznamu, se kazni: 

5. Kadar se ladja iz EU proda in se v 
največ dveh letih po prodaji pošlje v 
recikliranje v obrat, ki ni na evropskem 
seznamu, se kazni: 

(a) izrečejo solidarno zadnjemu in 
predzadnjemu lastniku, če ladja še vedno 
pluje pod zastavo države članice EU;

(a) izrečejo zadnjemu lastniku, če ladja še 
vedno pluje pod zastavo države članice;

(b) izrečejo le predzadnjemu lastniku, če 
ladja ne pluje več pod zastavo države 
članice EU. 

(b) izrečejo zadnjemu lastniku, ki je v tem 
dveletnem obdobju plul pod zastavo 
države članice, če ladja ne pluje več pod 
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zastavo države članice. 

Or. en

Obrazložitev

Po predlogu Komisije bi bili kaznovani samo lastniki ladij, ki so v zadnjih šestih mesecih 
prenehali pluti pod zastavo EU. To obdobje je treba podaljšati na dve leti, da bo učinkovito, 
sicer bo to velika spodbuda za lastnike, da šest mesecev pred prodajo prenehajo pluti pod 
zastavo EU. Ker se lahko lastništvo ladje v nekaj mesecih večkrat zamenja, je treba kazen 
izreči zadnjemu lastniku, ki je plul pod zastavo EU, ne predzadnjemu lastniku.

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice lahko uvedejo oprostitve 
plačila kazni iz odstavka 5, če lastnik svoje 
ladje ni prodal z namenom njenega 
recikliranja. V tem primeru države članice 
zahtevajo dokazila, ki utemeljujejo trditev 
lastnika ladje, vključno z izvodom 
prodajne pogodbe.

6. Države članice lahko uvedejo oprostitve 
plačila kazni iz odstavka 5 samo v 
primeru, če je ladjo doletela nesreča 
zaradi višje sile, po kateri je v skladu z 
Direktivo 2008/98/ES postala odpadni 
material. 

Or. en

Obrazložitev

Ta izjema je vrzel v zakonu, ki se že izrablja, da se obide uredbo o pošiljkah odpadkov. 
Lastniki ladij priskrbijo lažne pogodbe, po katerih je predvidena nadaljnja komercialna 
uporaba ladje, v resnici pa je ta namenjena za razgradnjo. Izjema pri plačilu kazni bi bila 
upravičena le v primeru, če bi ladja postala odpadni material zaradi višje sile. 

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar zahteva za ukrepanje in priložene 
ugotovitve prepričljivo dokazujejo, da je 
Uredba kršena, pristojni organ preuči 
takšne ugotovitve in zahteve za ukrepanje. 

3. Kadar zahteva za ukrepanje in priložene 
ugotovitve prepričljivo dokazujejo, da je 
Uredba kršena, pristojni organ preuči 
takšne ugotovitve in zahteve za ukrepanje. 
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V takih okoliščinah pristojni organ družbi 
za recikliranje omogoči, da predstavi svoja 
stališča v zvezi z zahtevo za ukrepanje in 
priloženimi ugotovitvami.

V takih okoliščinah pristojni organ 
lastniku ladje in družbi za recikliranje 
omogoči, da predstavita svoja stališča v 
zvezi z zahtevo za ukrepanje in priloženimi 
ugotovitvami. 

Or. en

Obrazložitev

To uredbo lahko krši tudi lastnik ladje, ne samo družba za recikliranje, zato bi bilo treba tudi 
prvemu omogočiti, da predstavi svoja stališča.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice se lahko odločijo, da pri 
primerih grozeče kršitve odstavkov 1 in 4 
ne uporabijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V primerih grozeče kršitve te uredbe ni razlogov za neuporabo odstavkov 1 in 4.

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5, 9, 10 in 15 se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te uredbe. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5, 9, 10 in 15 se Komisiji 
podeli za obdobje petih let od ...*. 
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
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koncem vsakega obdobja.
____________________
* UL: UL vstavi datum začetka veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Komisiji ne bi smeli podeliti pooblastila za nedoločen čas, temveč za omejeno obdobje, ki se 
samodejno podaljšuje. To je postalo standard v okoljski zakonodaji, sprejeti po začetku 
veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prehodna določba črtano
1. Popis nevarnih materialov se za vse 
ladje pripravi najpozneje v petih letih od 
začetka veljavnosti te uredbe.
2. Države članice lahko pred objavo 
evropskega seznama dovolijo recikliranje 
ladij v obratih zunaj Unije, če je na 
podlagi informacij, ki jih predloži lastnik 
ladje ali obrati za recikliranje ladij ali ki 
so pridobljene drugače, preverjeno, da 
obrat za recikliranje ladij izpolnjuje 
zahteve iz člena 12. 

Or. en

Obrazložitev

Prehodne določbe niso potrebne. Veljavni roki so opredeljeni v predlogu spremembe člena 5. 
Državam članicam ne bi smeli omogočiti, da dovolijo recikliranje ladij v obratih zunaj Unije, 
saj bi to lahko vodilo k velikim odstopanjem pri dovoljenjih.
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Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)
Direktiva 2009/16/ES
Priloga IV – točka 45 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Sprememba Direktive 2009/16/ES o 
pomorski inšpekciji države pristanišča
V prilogi IV Direktive 2009/16/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji 
države pristanišča1 se doda naslednja 
točka:
„45. Potrdilo o popisu nevarnih 
materialov v skladu z Uredbo (EU) št. XX 
[vstaviti celoten naslov te uredbe](*) 
_____________________
1 UL L 131, 28.5.2009, št. 57
UL L […], […], str. [..].“

Or. en

Obrazložitev

Najpreprostejši način, da bodo vse ladje v pristaniščih ali na sidriščih v EU dejansko imele 
popis, ki ga zahteva spremenjeni člen 5, je ta, da se potrdilo o popisu doda na seznam potrdil 
in dokumentov, ki jih mora v skladu z direktivo o pomorskih inšpekcijah države pristanišča 
pri vsaki inšpekciji obvezno preveriti vsak inšpektor.

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1Uredba (ES) št. 1013/2006
Člen 1 – odstavek 3 – točka i (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(i) ladje, za katere se uporablja 
Uredba (EU) št. XX [vstaviti celoten 
naslov te uredbe](*). 

„(i) ladje iz EU, za katere se uporablja 
Uredba (EU) št. XX [vstaviti celoten 
naslov te uredbe](*) in ki morajo 
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spoštovati določbe navedene uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi bile lahko ladje iz EU izvzete iz uredbe o pošiljkah odpadkov, ne zadostuje, da se zanje 
uporablja nova uredba, temveč morajo določbe nove uredbe tudi dejansko spoštovati.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija to uredbo pregleda najpozneje v 
dveh letih od začetka veljavnosti 
Konvencije iz Hongkonga. Ta pregled 
obravnava vključitev obratov, ki jih 
odobrijo pogodbenice Konvencije iz 
Hongkonga, na evropski seznam obratov 
za recikliranje ladij, da se preprečijo 
podvajanje dela in upravne obremenitve.

Komisija to uredbo pregleda najpozneje v 
dveh letih od začetka veljavnosti 
Konvencije iz Hongkonga. Ta pregled 
obravnava, ali je vključitev obratov, ki jih 
odobrijo pogodbenice Konvencije iz 
Hongkonga, na evropski seznam obratov 
za recikliranje ladij v skladu z zahtevami te 
uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Ker so standardi za obrate za recikliranje ladij iz Konvencije iz Hongkonga precej manj 
strogi in ker ta konvencija ne obravnava ravnanja z odpadki zunaj obratov za recikliranje 
ladij, je treba oceniti skladnost vseh obratov, ki jih odobrijo pogodbenice te konvencije, z 
določbami te uredbe, če želijo biti vključeni na evropski seznam.

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 31 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati 365. dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja 
se od … *.
____________
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* UL vstavi datum eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Določba je enaka kot v uredbi o pošiljkah odpadkov. Nobenega razloga ni, da bi od tega 
odstopali. Takojšen začetek veljavnosti zagotavlja pravno gotovost. Države članice, lastniki 
ladij in obrati za recikliranje bi morali imeti na voljo enoletno prehodno obdobje, preden se 
bodo nove določbe začele dejansko uporabljati.

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tanjšanje ozonskega plašča: 
delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodiki (HCFC) 

Or. en

Obrazložitev

Delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC) so vrsta kemičnih snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč in ki naj bi nadomestile klorofluoroogljikovodike (CFC). Čeprav ozonskemu 
plašču škodujejo manj kot CFC, še vedno veliko prispevajo k segrevanju ozračja. Razvite 
države že zmanjšujejo porabo HCFC, da bi izpolnile svoje obveze o postopnem umiku iz 
montrealskega protokola ter njegove prilagoditve in spremembe, ki pozivajo k 90-zmanjšanju 
začetne ravni do leta 20151*. HCFC je treba zato vključiti v popis, da se zagotovi pravilno 
ravnanje.

                                               
 * 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTMP/0,contentMDK:217952
71~menuPK:5079015~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:408230,00.html
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Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Polivinilklorid (PVC) 

Or. en

Obrazložitev

V skladu z delovnim dokumentom Komisije, priloženim zeleni knjigi o boljši razgradnji ladij z 
dne 22. maja 2007, polivinilklorid predstavlja več kot 50 % nevarnih materialov izrabljenih 
ladij, če izvzamemo oljno goščo, olja in barve. Pri ravnanju z odpadki iz polivinilklorida se 
pojavljajo najrazličnejše težave, zlasti pri sežigu (npr. sproščanje dioksina, nastanek enake 
ali celo večje količine sekundarnih nevarnih odpadkov z veliko biološko razpoložljivostjo 
nevarnih materialov). Zato je treba polivinilklorid vključiti v popis.
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OBRAZLOŽITEV

„Meni, da je etično nesprejemljivo, da bi se še naprej dopuščalo razstavljanje ladij v 
razmerah, ki so okolju škodljive in so v nasprotju z načeli dostojanstva človeka...“

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. maja 2008 o zeleni knjigi o boljšem razstavljanju 
ladij1 (2007/2279(INI))

1. Ozadje
Po uredbi EU o pošiljkah odpadkov je izvoz nevarnih materialov iz EU v države nečlanice 
OECD prepovedan od leta 1998. S to prepovedjo se na evropski ravni izvaja tako imenovana 
sprememba o prepovedi k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek 
meja in njihovega odstranjevanja.
Ker ladje vsebujejo številne nevarne materiale, je vsaka ladja, ki iz EU potuje v razgradnjo, 
nevaren odpadek – zato jo je mogoče trenutno zakonito razgraditi samo v OECD. Ta 
zakonodaja pa se skoraj sistematično ne spoštuje. V skladu z oceno učinka Komisije je bilo v 
letu 2009 več kot 90  % odstotkov ladij z zastavo EU razgrajenih zunaj OECD, večinoma v 
južni Aziji (Indija, Pakistan in Bangladeš), s tako imenovano metodo nasedanja, ki ima 
občutne posledice za okolje in zdravje“. 
Kaj je metoda nasedanja? Ladje med plimo priplujejo čim bliže obali, tj. plaži, potem pa med 
oseko nasedejo na muljastem dnu blizu obale. Delavci jih nato s spajkalkami navpično 
razrežejo v ogromne kose, ki se zaradi težnosti pogreznejo v mulj. Delavci so zelo ogroženi, 
izpostavljeni tako akutnemu kot kroničnemu tveganju, ustrezno zadrževanje nevarnih 
materialov ni mogoče, prav tako pa ne primerno ravnanje s tistimi nevarnimi materiali, ki so 
odstranjeni ločeno.

To je kapitalizem v najhujši obliki: lastniki ladij želijo povečati dobiček tako, da ladje prodajo 
obratom, ki nimajo ustreznih standardov za varstvo delavcev in okolja in ki lahko zato 
ponudijo najboljšo ceno. Priča smo nedvoumni odpovedi trga zaradi izjemne eksternalizacije 
stroškov2 na račun zdravja delavcev in okolja.

Od ladij, ki so bile ali bodo razstavljene med letoma 2006 in 2015, bo predvidoma 5,5 
milijona ton materialov, ki bi lahko ogrozili okolje, končalo na odlagališčih za razgradnjo 
(zlati oljna gošča, olja, barve, PVC in azbest)3.

Komisija za to skoraj popolno nespoštovanje zakonodaje navaja tri razloge:
- pomanjkanje zmogljivosti za recikliranje v državah OECD, zlasti za največje ladje,
- huda in nepoštena konkurenca med obrati za recikliranje v državah, vodilnih po 

obsegu recikliranja (Bangladešu, Indiji in Pakistanu), in tekmeci z višjimi tehničnimi 
standardi (EU, Turčija, Kitajska),

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-
0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN (prvi odstavek)
2 Zelena knjiga Komisije o boljšem razstavljanju ladij COM(2007)269, str. 7)
3 Zelena knjiga Komisije o boljšem razstavljanju ladij COM(2007)269, str. 2)
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- obstoječa zakonodaja, ki ni prilagojena posebnostim ladij: težko je opredeliti, kdaj 
ladje postanejo odpadki; ladje se izognejo zakonskim obveznostim tako, da prenehajo 
pluti pod zastavo EU.

Obseg svetovne razgradnje ladij se je med letoma 2007 in 2009 povečal za šestkrat (s 
4,2 milijona BT (bruto tonaže) na 24,9 milijona BT), in sicer zaradi pospešenega umika 
tankerjev z enojnim trupom, gospodarske krize in velike presežne zmogljivosti (svetovna flota 
se je v zadnjih 10 letih skoraj podvojila: s 574 milijonov BT v letu 2001 na 1043 milijonov 
BT v letu 2011)1. In pričakuje se, da se bo ta obseg še povečeval, ne le zaradi razmer na trgu 
(presežne zmogljivosti in majhno povpraševanje po tovornem prometu), temveč tudi zaradi 
tega, ker bo začela veljati konvencija Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o balastni 
vodi. V takšnih razmerah se torej lastniki ladij raje odločijo za razgradnjo, kot da bi vlagali v 
drago prilagoditev svojih ladij zahtevam iz omenjene konvencije. 

2. Konvencija iz Hongkonga
Da bi izboljšala razmere, je IMO pripravila posebno konvencijo: Mednarodna konvencija iz 
Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij je bila sprejeta leta 2009, vendar 
bo lahko začela veljati in učinkovati šele, ko jo bodo ratificirale države z največjimi flotami in 
najpomembnejše države, kjer se izvaja recikliranje. Pričakuje se, da ne bo začela veljati pred 
letom 2020.

Na mednarodni ravni obstajajo veliki pomisleki glede enakovrednosti Konvencije iz 
Hongkonga in Baselske konvencije. Komisija ocenjuje, da sta enakovredni2 – to je glavni 
razlog, zakaj je predlagala izvzem ladij, za katere se bo uporabljala nova uredba, iz uredbe o 
pošiljkah odpadkov – druge pogodbenice pa se ne strinjajo3. Primerjava med konvencijama –
ena že velja, druga še nekaj let ne bo začela veljati – ni preprosta zadeva. Ne glede na to je 
jasno, da se razlikujeta najmanj v teh točkah:

- področje uporabe: Konvencija iz Hongkonga opredeljuje uporabno obdobje ladje, v 
nasprotju z Baselsko konvencijo pa ne vključuje nadaljnjega ravnanja z odpadki, 
potem ko zapustijo obrat za razgradnjo, 

- standardi: Konvencija iz Hongkonga ne izključuje metode nasedanja, medtem ko po 
smernicah Baselske konvencije ta metoda razgradnje ladij ni sprejemljiva,

- izvajanje: Konvencija iz Hongkonga predvideva možnost inšpekcije ladij, ne pa 
inšpekcij obratov za recikliranje, in predpisuje samo običajne sankcije, medtem ko naj 
bi Baselska konvencija zahtevala odobritev obratov za recikliranje, nezakoniti promet 
z nevarnimi odpadki pa naj bi obravnavala kot kaznivo dejanje.

                                               
1 Osebno sporočilo Nikosa Mikelisa iz Mednarodne pomorske organizacije (IMO), na podlagi podatkov IHS 
Fairplay.
2 Sporočilo COM(2010)88.
3 BC-10/17. Okolju prijazna razgradnja ladij, poročilo konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru 
prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja z desetag srečanja, 17.–21. oktober 2011, str. 
53, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
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3. Predlog Komisije

Po trditvah Komisije je cilj predlagane uredbe o recikliranju ladij znatno zmanjšanje 
negativnih vplivov, povezanih z recikliranjem ladij pod zastavo EU, zlasti v južni Aziji, ne da 
bi pri tem nastale nepotrebne gospodarske obremenitve. 

Področje uporabe predloga Komisije je omejeno na ladje, ki plujejo pod zastavo EU. 
Sestavljen naj bi bil evropski seznam obratov za recikliranje po svetu, če so skladni z 
določenimi standardi (strožjimi, kot jih določa Konvencija iz Hongkonga, tj. z nevarnimi 
materiali je dovoljeno ravnati samo na neprepustnih tleh, obrati za nadaljnje faze ravnanja z 
odpadki morajo delovati v skladu s standardi EU za varstvo človekovega zdravja in okolja), 
vendar brez obveznih kontrol. Ladje z zastavo EU naj bi bile izvzete iz uredbe o pošiljkah 
odpadkov, lahko pa bi bile razstavljene v enem od obratov s seznama. Države članice bi 
morale določiti kazni, nevladne organizacije pa bi lahko zahtevale izvršilne ukrepe, vključno s 
sodnimi postopki.

4. Odziv ključnih interesnih skupin

Združenje lastnikov ladij iz Evropske skupnosti (ECSA) pozdravlja predlog Komisije, vendar 
meni, da ne bi bilo primerno vključiti elementov, ki presegajo zahteve IMO, saj bo to 
povzročilo zmedo in tako škodovalo prizadevanjem za boljše prakse in pogoje pri recikliranju 
ladij.1

Nevladna organizacija Shipbreaking Platform odločno kritizira predlog Komisije, češ da bi 
lahko dejansko legaliziral izvoz izrabljenih ladij, ki vsebujejo nevarne odpadke, iz EU v 
države v razvoju, in poziva k razgradnji vseh ladij z zastavo EU in z lastniki iz EU v državah 
OECD2. 

5. Resolucije Evropskega parlamenta v letih 2008 in 2009

Evropski parlament je sprejel dve resoluciji o razgradnji ladij – eno v odgovor na zeleno 
knjigo Komisije v letu 20083, drugo pa o strategiji Komisije v letu 20094.

V obeh je izrazil jasno stališče in pozval k popolnemu izvajanju prepovedi izvoza nevarnih 
odpadkov, tudi za odpadne ladje, k izrecni prepovedi metode nasedanja, k popisu nevarnih 
materialov za vse ladje, ki pristanejo v pristaniščih EU, pa tudi k skladu za okolju prijazno 
recikliranje, ki bi se napajal z obveznimi prispevki ladjarske industrije.

                                               
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
2 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-to-protect-
developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
3 Gl. opombo 1.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2009-
0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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6. Osrednji predlogi poročevalca

Poročevalec je prvotno predvidel razširitev področja uporabe uredbe na vse ladje lastnikov iz 
EU, vendar je moral na osnovi mnenja pravne službe, da državljanstvo lastnika ladje ni 
zanesljivo merilo za področje uporabe uredbe, poiskati druge rešitve, da bi izboljšal predlog 
Komisije. 

Predlaga, da se predlog Komisije izboljša z naslednjimi spremembami:

a) finančni mehanizem za financiranje okolju prijaznega recikliranja ladij,
b) popis nevarnih materialov za vse ladje, ki pristanejo v pristaniščih EU,
c) načrt recikliranja za vse ladje iz EU, namenjene za razgradnjo ali starejše kot 20 let, ki 

ga morajo potrditi pristojni organi,
d) konkretnejše zahteve za obrate za recikliranje ladij, da se prepreči vsaj metoda 

nasedanja, vključno z revizijami in rednimi inšpekcijami teh obratov, 
e) kazenske sankcije za nekatere kršitve.

ad a) Glavni vzrok problema so finančne spodbude za lastnike ladij, saj obrati z najnižjimi 
standardi plačujejo najvišje cene. Uvesti bi bilo mogoče finančni mehanizem za financiranje 
okolju prijaznega recikliranja ladij. Vse ladje, ki bi obiskale pristanišča EU, bi morale plačati 
pristojbino glede na tonažo. Te pristojbine bi se zbirale skladu, iz katerega bi se izplačevale 
premije za recikliranje ladij v obratih, ki so v skladu z določbami te uredbe, da bi postali bolj 
konkurenčni. Premija bi bila izplačana samo za recikliranje ladij, ki so najmanj dve leti plule 
pod zastavo EU. Tako bi se vrednost ladij iz EU povečala – obrati na seznamu bi lahko 
ponudili višje cene zadnjemu lastniku ladje, kar bi lastnike odvračalo od tega, da zamenjajo 
zastavo, pridobitev zastave EU v zadnjem trenutku pa se ne bi izplačala. 

ad b) Ustrezen popis je pogoj za ustrezno recikliranje ladij. Ladjarska industrija se je leta 
2009 uradno zavezala, da bo sestavila popise za nove in obstoječe ladje1. Žal je to zavezo 
spoštovalo le malo lastnikov. Vsi lastniki ladij, ki pristanejo v pristaniščih EU, bi morali imeti 
popis. To bo občutno izboljšalo izvajanje ene od glavnih določb Konvencije iz Hongkonga.

ad c) Načrt za recikliranje ladij na osnovi pravilnega popisa je drugi pogoj za ustrezno 
recikliranje. Povprečna starost ladij, poslanih v recikliranje, se je gibala od 26 let v 90. letih 
prejšnjega stoletja do 32 let med finančnim razcvetom v prvem desetletju tretjega tisočletja, 
vendar se bo najverjetneje močno zmanjšala zaradi velikih presežnih zmogljivosti in 
gospodarske krize. Načrt za recikliranje ladij bi moral biti obvezen za vse ladje, starejše od 20 
let, da se bodo lastniki pravočasno zavedeli svojih obveznosti. Načrt bi morali odobriti 
pristojni organi.

ad d) Uvesti bi bilo treba še več dopolnilnih določb, da se zagotovi okolju prijazno 
recikliranje in ravnanje z odpadki (trajni objekti z dovolj žerjavi, da se jasno pokaže, da 
metoda nasedanja ne bo vključena na evropski seznam; opredelitev vseh zadevnih 
podizvajalcev; sistem sledenja za nevarne materiale, odstranjene z ladij; ustrezno zavarovanje; 
spremljanje onesnaževanja).
                                               
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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ad e) Direktiva 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja določa kazenske sankcije za 
nezakonite pošiljke odpadkov. Takšne kazni bi se lahko uporabile tudi za kršitve te uredbe, ki 
bi lahko vodile k neustreznemu recikliranju.


