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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse liikmesriikide poolt laevade 
ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi 
konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15902/2013),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2003 ja direktiivi 
2009/16/EÜ muutmise kohta1,

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v ning lõikele 8 (C7-0485/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A7-
0166/2014),

1. annab nõusoleku liikmesriikide poolt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku 
ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimiseks või 
sellega ühinemiseks Euroopa Liidu huvides;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

1 ELT L 330, 10.12.2013, lk 1. 
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SELETUSKIRI

1. Hongkongi konventsioon

Hongkongi konventsioon laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta võeti 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni egiidi all vastu 15. mail 2009. Selleks et konventsioon 
jõustuks ja hakkaks tulemusi andma, peavad suured lipu- ja ringlussevõtvad riigid selle 
ratifitseerima. 9. jaanuaril 2014. aastal kirjutasid viis osalist konventsioonile alla ja ainult üks 
osaline on siiani sellega ühinenud (Norra)1. Paljud on arvamusel, et konventsioon ei jõustu 
enne 2020. aastat.

2. ELi määrus ja laevade ringlussevõtt

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) sätete kohaselt on ELi laevade eksport 
OECD-välistesse riikidesse ebaseaduslik. Ohtlike jäätmete eksport EList OECD-välistesse 
riikidesse on keelatud alates 1998. aastast ja laeva pardal olevate mitmesuguste ohtlike 
materjalide tõttu kujutab iga lammutamisele minev laev endast ohtlikke jäätmeid. Kahjuks ei 
ole ekspordikeeldu kohandatud laevade eripäraga, kuna on raske kindlaks teha, millal laev 
jäätmeteks muutub. Sel põhjusel osutus ekspordikeeld jäätmelaevade puhul raskesti 
jõustatavaks ja tegelikult on kaubalaevad keeldu alates selle vastuvõtmisest peaaegu 
süstemaatiliselt eiranud.

20. novembril 2013. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 
nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta. Selle määruse eesmärk on tagada ELi laevade 
keskkonnahoidlik ringlussevõtt. Samuti on määruse eesmärgiks lihtsustada 2009. aasta 
laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva Hongkongi rahvusvahelise 
konventsiooni (edaspidi „Hongkongi konventsioon”) ratifitseerimist. 

Uut määrust ei kohaldata enne 31. detsembrit 2015 ja mitte hiljem kui 31. detsember 2018. 
Kui see on kohaldatav, arvatakse nimetatud määrusega ELi laevad määruse (EÜ) 
nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) reguleerimisalast välja. Nii seadustatakse määrusega 
ELi laevade ringlussevõtt OECD-välistes riikides, tingimusel et ringlussevõtt toimub Euroopa 
loetellu kantud ringlussevõtukohtades. Euroopa loetellu kandmiseks peavad 
ringlussevõtukohad vastama rangetele standarditele. 

3. Kuidas jääb „randumisega”?

Erakordselt tähtis on meelde tuletada, et ELi seadusandja kasutas jäätmesaadetisi käsitleva 
uue määruse vastuvõtmisel oma Hongkongi konventsiooni artikli 1 lõike 2 kohast sõnaselget 
õigust võtta rangemaid meetmeid, et tagada laevade tõeliselt ohutu ja keskkonnahoidlik 
ringlussevõtt. 

See on veelgi olulisem sellepärast, et endiselt käib vaidlus randumise (praegu laevade rannal 
ja loodete piirkonna mudasel laugmadalikul lammutamise valdav meetod) üle. Randumine 

1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf.
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seab töötajad suurde, nii otsesesse kui ka pikaajalisse ohtu ning põhjustab suurt 
keskkonnareostust. Kahjuks ei välista Hongkongi konventsioon randumise tava.

ELi seadusandja võttis siiski uues määruses jäätmesaadetiste kohta vastu sätted, mis 
välistavad selgelt selliste ringlussevõtukohtade kaasamise Euroopa loetellu, kus kasutatakse 
randumist. 

Esiteks sätestatakse määruse (EL) nr 1257/2013 artiklis 13 ringlussevõtukohtadele mitmed 
sellised nõuded, mida ei saa rannal täita: 

– punkti c nõue, et ringlussevõtt toimub rajatistelt; 
– punktis f nõue, et välditakse kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, 

sealhulgas on tõendatud, et suudetakse ohjata mis tahes leket, eelkõige loodete 
vööndis;

– punkti g alapunkti i nõue, et kõik laeva pardal leiduvad ohtlikud materjalid kogutakse 
kokku, ja lisaks, et laeva ringlussevõtu protsessi jooksul tekkinud ohtlikke materjale ja 
jäätmeid käideldakse üksnes vettpidaval pinnal, kus on olemas tõhus äravoolusüsteem, 
ning

– punkti h nõue, et erijuhtudele reageerimiseks vajaliku varustuse (nagu 
tuletõrjeseadmed ja -autod, kiirabiautod ja kraanad) kiire juurdepääs on tagatud 
laevale ja kogu laevalammutuskoha territooriumile.
 

Teiseks sisaldab määrus nelja kaitsemeedet nendele kriteeriumidele vastavuse tagamiseks:
– korrapärane sertifitseerimine, sealhulgas laevade ringlussevõtu kohtade sõltumatute 

kontrollijate tehtavad kohapealsed kontrollid (artikli 15 lõige 4),
– enne loetellu kandmist peab komisjon kolmandates riikides taotlusi hindama (artikli 

16 lõike 1 punkt b), kanne kehtib maksimaalselt viis aastat (artikli 16 lõige 3), selle 
pikendamine on võimalik, kuid enne tuleb esitada ajakohastatud tõendid (artikli 15 
lõige 6), komisjon kustutab ringlussevõtu kohad loetelust juhul, kui ettekirjutusi ei 
järgita või ajakohastatud tõendeid pikendamiseks ei esitata (artikli 16 lõige 4),

– valitsusvälistel organisatsioonidel on õigus taotleda, et komisjon võtaks nõuetele 
mittevastavuse korral meetmeid (artikkel 23), ja

– komisjonil on õigus teha kohapealseid kontrolle (artikli 15 lõige 4).
 

Kolmandaks sätestatakse põhjenduses 7 sõnaselgelt määruse eesmärk suunata ELi laevad 
laevade ringlussevõtu kohtadesse, kus rakendatakse ohutuid ja keskkonnahoidlikke meetodeid 
laevade ringlussevõtuks, selle asemel et suunata neid praeguse praktika kohaselt standarditele 
mittevastavatesse ringlussevõtukohtadesse. Samuti märgitakse, et kolmandates riikides 
asuvatele laevade ringlussevõtu kohtadele esitatavad nõuded peaksid tagama sellise inimeste 
tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme, mis oleks ligikaudselt võrdne liidus pakutavaga – 
vastasel juhul neid Euroopa loetellu ei kanta. 

Laeva rannal lammutamisega rikutaks selgelt jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ sätteid. 
Seetõttu ei oleks ka kujutlusvõimet pingutades võimalik pidada randumist inimeste tervise ja 
keskkonnakaitse standardite sellise kõrge taseme tagamiseks, mis „oleks ligikaudselt võrdne 
liidus pakutavaga”. Seetõttu tegi seadusandja ELi laevade OECD-välistes riikides 
ringlussevõttu seadustades, selleks et oleks võimalik nende ringlussevõttu tõhusalt 
reguleerida, täiesti selgeks, et see võib toimuda ainult nõuetekohastes ringlussevõtukohtades.
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4. Komisjoni ettepanek ratifitseerida Hongkongi konventsioon 

Oma ettepanekus COM(2012) 120 final pakkus komisjon välja, et liikmesriigid peaksid olema 
kohustatud Hongkongi konventsiooni ratifitseerima, kui laevade ringlussevõttu käsitlev uus 
määrus jõustub, ja igal juhul mitte hiljem kui kolm aastat pärast nõukogu otsuse jõustumist.

5. Nõukogu otsus, mis käsitleb Hongkongi konventsiooni

Nõukogu muutis komisjoni ettepanekut: nõukogu läbivaadatud otsus ei kohusta enam 
liikmesriike ratifitseerima, vaid annab neile pelgalt loa seda teha, ja järelikult ei sätesta 
liikmesriikidele ratifitseerimiseks ka tähtaega.

Lisaks selgitatakse nõukogu otsuses väga olulise aspektina, et ainult laevade ringlussevõttu 
käsitleva määruse teatud artiklid näevad ette vastavuse konventsioonile: artikli 5 lõige 9 [sic!] 
ohtlike materjalide loendi ajakohastamise kohta, artikli 7 lõige 2 laeva ringlussevõtu kava 
kohta, artikli 10 lõiked 1 ja 2 sertifikaatide kasutus- ja kehtivusaja kohta ning artikli 12 lõiked 
1 ja 3 nõuete kohta kolmanda riigi lipu all sõitvatele laevadele seoses ohtlike materjalide 
loendi pardal olemasoluga.

Nõukogu otsuses – ja õigustatult – ei viidata mitmetele teistele artiklitele, kus uus määrus 
läheb Hongkongi konventsiooni sätetest kaugemale, muu hulgas näiteks 

– artikkel 13, milles sätestatakse laevade ringlussevõtu kohale esitatavad nõuded 
Euroopa loetellu kandmiseks;

– artikkel 15, milles sätestatakse spetsiifilised tõendid, mis tuleb esitada, et tõendada 
vastavust artiklile 13, sealhulgas korrapärased kohapealsed kontrollid;

– artikkel 16 Euroopa loetelu koostamise ja ajakohastamise kohta;
– artikkel 23, milles antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele õigus taotleda, et 

komisjon võtaks meetmeid kõnealuse määruse artikli 13 (koostoimes artikliga 15 ja 
artikli 16 lõike 1 punktiga b) rikkumise korral.

6. Kas me peaksime andma nõusoleku Hongkongi konventsiooni ratifitseerimiseks, kuigi 
konventsioonis lubatakse „randumist”?

Hongkongi konventsioon on ELi vaatepunktist mitterahuldav: see on põhjus, miks laevade 
ringlussevõttu käsitlevas uues ELi määruses minnakse sellest selgelt kaugemale, nagu eespool 
on selgitatud. Siiski on konventsioon praeguse olukorra oluline parandus ülemaailmsel 
tasandil. Kuna laevada ringlussevõttu käsitleva määruse sätted lubavad ELi laevu ringlusse 
võtta ainult OECD-välistes riikides siis, kui need on täiesti ohutud ja keskkonnahoidlikud 
ning kuna Baseli konventsiooni kohane ohtlike jäätmete OECD riikidest OECD-välistesse 
riikidesse eksportimise keeld osutus raskesti jõustatavaks, ei ole põhjust mitte lubada 
liikmesriikidel ratifitseerida Hongkongi konventsioon, mis on samm muude kui ELi laevade 
ohutuma ja keskkonnahoidlikuma ringlussevõtu suunas ülemaailmsel tasandil.
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7. Kas juhul, kui Hongkongi konventsioon jõustub enne laevade ringlussevõttu käsitleva 
uue määruse rakendamist, tekib õigusliku konflikti oht?

Nagu eespool öeldud, seadustatakse laevade ringlussevõttu käsitleva uue määrusega ELi 
laevade ringlussevõtt OECD-välistes riikides, tingimusel et ringlussevõtt toimub Euroopa 
loetellu kantud ringlussevõtukohtades. Uut määrust ei kohaldata enne 31. detsembrit 2015 ja 
mitte hiljem kui 31. detsember 2018. 

On teoreetiline võimalus, et Hongkongi konventsioon jõustub enne, kui uut määrust 
kohaldama hakatakse (kui uut määrust hakatakse kohaldama alles kõige hilisemal kuupäeval, 
31. detsembril 2018, ja Hongkongi konventsioon ratifitseeritakse 31. detsembrini 2016 
piisaval arvul riikides). Sellise stsenaariumi korral lubaksid liikmesriigid lammutada ELi 
laevu OECD-välistes riikides (lisaks veel tingimustel, mis ei oleks ELis vastuvõetavad), 
samas kui nende eksport oleks jäätmesaadetiste määruse kohaselt ikka keelatud.

Võttes aga arvesse ratifitseerimise seni väga aeglast kulgu (peaaegu viie aasta jooksul ühines 
ainult üks osaline) ja ratifitseerimise kolme nõudlikku tingimust (vähemalt 15 riiki, kelle 
kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 40% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest 
ning kelle maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht kokku eelneva kümne aasta 
jooksul moodustab vähemalt 3% samade riikide kokkuliidetud kaubalaevastike 
kogumahutavusest), ei oota keegi konventsiooni jõustumist enne 2020. aastat. 

Ja isegi kui see siiski juhtuks, on laevade ringlussevõtu uue määruse artiklis 30 
läbivaatamisklausel, mida ei jõustata hiljem kui 18 kuud enne Hongkongi konventsiooni 
jõustumist. Väga ebatõenäolise stsenaariumi korral, mille kohaselt Hongkongi konventsioon 
jõustub enne laevade ringlussevõttu käsitleva määruse kohaldamise alguskuupäeva, võiks 
seadusandja lükata uue määruse kohaldamise alguskuupäeva õigusliku konflikti vältimiseks 
edasi.

8. Järeldus

Kokkuvõtteks soovitab raportöör anda nõusolek nõukogu otsusele, millega lubatakse 
liikmesriikidel ratifitseerida Hongkongi konventsioon või sellega ühineda kui samm 
ülemaailmsel tasandil muude kui ELi laevade ohutuma ja keskkonnahoidlikuma ringlussevõtu 
suunas, rõhutades samas, et tõeliselt ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtuni jõutakse 
ainult siis, kui minnakse kaugemale Hongkongi konventsiooni sätetest, nagu on vastu võetud 
laevade ringlussevõttu käsitlevas uues ELi määruses. 
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