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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió érdekében a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról 
szóló 2009. évi hongkongi nemzetközi egyezmény tagállamok általi megerősítéséről vagy 
ahhoz való csatlakozásukról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (15902/2013),

– tekintettel a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 
2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. november 20-i 1257/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének 
(1) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 
alpontjával és 218. cikkének (8) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre 
irányuló kérelemre (C7-0485/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására (A7-0166/2014),

1. egyetért a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló 2009. évi 
hongkongi nemzetközi egyezmény tagállamok általi megerősítéséről vagy ahhoz való 
csatlakozásukról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

1 HL L 330., 2013.12.10., 1. o. 
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INDOKOLÁS

1. A hongkongi egyezmény
A hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló hongkongi nemzetközi 
egyezményt 2009. május 15-én fogadták el a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 
égisze alatt. Ahhoz, hogy hatályba léphessen és hatását kifejthesse, az egyezményt a 
legjelentősebb lobogó szerinti és újrafeldolgozó államoknak kell ratifikálnia. 2014. január 9-
ig az egyezményt 5 fél írta alá, és eddig csak egy fél csatlakozott hozzá (Norvégia)1. Sokan 
úgy vélik, az egyezmény 2020 előtt nem fog hatályba lépni.

2. A hajók újrafeldolgozásáról szóló uniós rendelet

A hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet rendelkezései tiltják az uniós hajók 
újrafeldolgozás céljából történő kivitelét nem OECD-országokba. A veszélyes hulladékok 
EU-ból nem OECD-országokba történő kivitele 1998 óta tilos, és figyelembe véve a hajók 
fedélzetén található különféle veszélyes anyagokat, minden bontásra szánt hajó veszélyes 
hulladéknak minősül. Sajnálatos módon a kiviteli tilalmat nem igazították hozzá a hajók 
sajátos jellemzőihez, mivel nehéz megállapítani, hogy a hajók mikor válnak hulladékká. Ezért 
a kiviteli tilalmat nehéz volt betartatni a hulladéknak minősülő hajók esetében, és a hajózási 
közösség tulajdonképpen már az elfogadása óta csaknem szisztematikusan figyelmen kívül 
hagyta azt.

2013. november 20-án az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a hajók 
újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU rendeletet. E rendelet az uniós hajók 
környezetkímélő újrafeldolgozásának biztosítását tűzte ki célul. A rendelet további célja, hogy 
elősegítse a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló 2009. évi 
hongkongi nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: a hongkongi egyezmény) ratifikálását. 

Az új rendeletet leghamarabb 2015. december 31-től, de legkésőbb 2018. december 31-től 
kell alkalmazni. Alkalmazásakor mentesíti az uniós hajókat a hulladékszállításról szóló 
1013/2016/EK rendelet hatálya alól. Ekképpen legalizálja az uniós hajók nem OECD-
országokban történő újrafeldolgozását, feltéve hogy az újrafeldolgozásra az európai 
jegyzékben foglalt létesítmények valamelyikében kerül sor. Az európai jegyzékbe való 
felvételhez a létesítményeknek szigorú szabványoknak kell megfelelniük. 

3. És mi a helyzet a „partra futtatással”?

Elsődleges fontosságú emlékeztetni arra, hogy az uniós jogalkotó a hajók újrafeldolgozásáról 
szóló új rendelet elfogadásakor élt a hongkongi egyezmény 1. cikkének (2) bekezdése szerinti 
kifejezett jogával, hogy szigorúbb intézkedéseket tegyen a hajók valóban biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozásának biztosítása érdekében. 

Ez annál inkább is fontos, mert folyamatos vita övezi a partra futtatást, a hajók bontásakor 
jelenleg túlnyomórészt alkalmazott gyakorlatot, amikor is a hajókat tengerpartokon és árapály 

1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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zónák sík területein bontják szét. A partra futtatás veszélyes a dolgozókra nézve, mind az akut 
és a krónikus következményeket tekintve, és súlyosan környezetszennyező. Sajnálatos módon 
a hongkongi egyezmény nem zárja ki a partra futtatás gyakorlatának alkalmazását.

Az uniós jogalkotó mindazonáltal a hajók újrafeldolgozásáról szóló új rendelet keretében 
olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek egyértelműen kizárják a partra futtatás módszerét 
alkalmazó létesítményeket az európai jegyzékből. 

Először is, a 1257/2013/EU rendelet 13. cikke olyan követelményeket állít a hajó-
újrafeldolgozó létesítmények elé, amelyek nem teljesíthetők parton történő bontás esetén: 

– c) pont: épített létesítményben működik; 
– f) pont: megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen 

hatásokat, ideértve annak bemutatását, hogy képes féken tartani a szivárgásokat, 
különösen az árapály-zónákban; 

– g) pont i. alpontja: teljes hajó-újrafeldolgozás során gondoskodik a hajón lévő 
valamennyi veszélyes anyag elszigeteléséről, továbbá biztosítja, hogy a hajó 
újrafeldolgozási folyamata során keletkező hulladékok kezelése kizárólag hatékony 
folyadékelvezető rendszerekkel ellátott vízhatlan padlózaton történjen; és 

– h) pont: vészhelyzeti reagálási eszközök, mint például a tűzoltó felszerelések és 
járművek, a mentőautók és a mentődaruk számára gyors hozzáférést biztosít a hajóhoz 
és a hajó-újrafeldolgozó létesítmény minden részéhez.
 

Másodszor, a rendelet négy biztosítékot tartalmaz az e kritériumoknak való megfeleléshez:
- rendszeres időközönként tanúsítványt kell benyújtani a hajó-újrafeldolgozó 

létesítmények független ellenőre által végzett helyszíni vizsgálatot követően (15. cikk 
(4) bekezdés),

– a jegyzékbe való felvétel előtt Bizottságnak értékelnie kell a felvétel iránti, harmadik 
országbeli kérelmeket (16. cikk (1) bekezdés b) pont), a felvétel csak legfeljebb öt 
évre szól (16. cikk (3) bekezdés), lehetőség van megújításra, de ehhez naprakész 
bizonyíték bemutatására van szükség (15. cikk (6) bekezdés), és a Bizottság meg nem 
felelés vagy a megújítás során a naprakész bizonyíték bemutatásának elmulasztása 
esetén eltávolítja a jegyzékből a létesítményeket (16. cikk (4) bekezdés),

– nem kormányzati szervezetek jogosultak arra, hogy a követelményeknek való meg 
nem felelés esetén a Bizottságtól intézkedés megtételét kérvényezzék (23. cikk), és

– a Bizottság ad hoc helyszíni vizsgálatokat tarthat (15. cikk (4) bekezdés).
 

Harmadszor, a (7) preambulumbekezdés meghatározza a szabályozó azon szándékát, hogy az 
uniós hajók a jelenlegi alacsony színvonalú telepek helyett olyan hajó-újrafeldolgozó 
létesítményekbe kerüljenek, amelyekben a hajók bontása biztonságos és környezetkímélő 
módon zajlik.  A preambulumbekezdés ezenkívül megállapítja, hogy a harmadik országokban 
található hajó-újrafeldolgozó létesítményeknek az emberi egészség és a környezet védelme 
tekintetében olyan magas szintet kellene elérniük, amely nagy vonalakban egyenértékű az 
Unió követelményeivel, máskülönben nem kerülnek fel az európai jegyzékbe. 

A hajók parton történő bontása egyértelműen megsértené a hulladékokról szóló keretirányelv 
(2008/98/EK) rendelkezéseit. Tehát a partra futtatás semmiképpen sem tekinthető olyannak, 
mint amely az emberi egészség és a környezet védelmének olyan magas szintjét biztosítja, 
amely „nagy vonalakban egyenértékű az Unió követelményeivel”. Ezért a jogalkotó, 
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miközben engedélyezte az uniós hajók nem OECD-országokban történő újrafeldolgozását, 
hogy hatékonyan szabályozhassa az újrafeldolgozásukat, egyértelművé tette, hogy az 
újrafeldolgozásra csak megfelelő létesítményekben kerülhet sor.

4. A hongkongi egyezmény ratifikálásáról szóló bizottsági javaslat

A Bizottság COM(2012)0120 számú javaslatában javaslatot tett arra, hogy a hajók 
újrafeldolgozásáról szóló új rendelet hatálybalépését követően – de mindenképpen a tanácsi 
határozat hatálybalépésének időpontját követő legfeljebb három éven belül – valamennyi 
tagállam ratifikálja a hongkongi egyezményt.

5. A hongkongi egyezmény ratifikálásáról szóló tanácsi határozat

A Tanács módosította a Bizottság javaslatát: a felülvizsgált tanácsi határozat tervezete már 
nem kötelezi a tagállamokat a ratifikálásra, mindössze engedélyezi azt számukra, és 
következésképpen nem ír elő semmiféle határidőt a tagállamok számára a ratifikálásra.

Ezenkívül – és ez rendkívüli jelentőséggel bír – a tanácsi határozat egyértelművé teszi, hogy a 
hajók újrafeldolgozásáról szóló rendeletnek csak bizonyos cikkei rendelkeznek az 
egyezménnyel való összehangolásról: az 5. cikk (9) bekezdése [sic!] (a veszélyes anyagok 
felsorolásának aktualizálása), a 7. cikk (2) bekezdése (a hajó-újrafeldolgozási terv), a 10. cikk 
(1) és (2) bekezdése (a veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó tanúsítvány), a 12. cikk (1) 
és (3) bekezdése (a harmadik országok lobogója alatt közlekedő hajókra vonatkozó azon 
kötelezettség, amely szerint rendelkezniük kell a fedélzetükön a veszélyes anyagok 
jegyzékével).

A tanácsi határozat – nagyon helyesen! – nem hivatkozik azon különböző egyéb cikkekre, 
amelyekben az új rendelet meghaladja a hongkongi egyezmény rendelkezéseit, többek között 
a következőkre: 

– a 13. cikk, amely megállapítja az európai jegyzékben feltüntetendő hajó-
újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó szükséges követelményeket, 

– a 15. cikk, amely előírja, hogy bizonyítékokkal kell igazolni a 13. cikk 
követelményeinek való megfelelést, ideértve a rendszeres helyszíni vizsgálatokat, 

– a 16. cikk, amely hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének 
összeállításáról és aktualizálásáról szól, 

– a 23. cikk, amelynek értelmében a természetes és jogi személyek jogosultak arra, hogy 
intézkedés megtételét kérelmezzék a rendelet 15. cikkével és 16. cikke (1) bekezdése 
b) pontjával együtt értelmezett a 13. cikk megsértése esetén.

6. Egyetértésünket adjuk-e a hongkongi egyezmény ratifikálásához annak ellenére, hogy 
az eltűri a „partra futtatást”?

A hongkongi egyezmény az EU nézőpontjából nem kielégítő – ez az oka annak, hogy a hajók 
újrafeldolgozásáról szóló új uniós rendelet egyértelműen szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, 
amint azt a fentiekben kifejtettük. Az egyezmény mindazonáltal továbbra is fontos előrelépést 
jelent világszinten a jelenlegi helyzethez képest. Mivel a hajók újrafeldolgozásáról szóló új 
rendelet csak akkor engedélyezi uniós hajók nem OECD-országokban történő 
újrafeldolgozását, ha az valóban biztonságos és környezetkímélő módon történik, és mivel a 
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bázeli egyezményben meghatározott, a veszélyes hulladékok OECD-országokból nem OECD-
országokba irányuló kivitelének tilalma nehezen érvényesíthető, semmi sem indokolja, hogy 
ne engedélyezzék a tagállamok számára a hongkongi egyezmény ratifikálását, amely globális 
szinten előrelépést jelent a nem uniós hajók biztonságosabb és környezetkímélőbb 
újrafeldolgozása felé.

7. Fennáll-e a kollízió veszélye, ha a hongkongi egyezmény a hajók újrafeldolgozásáról 
szóló új rendelet alkalmazása előtt lép hatályba?

Amint a fentiekben már kifejtettük, a hajók újrafeldolgozásáról szóló új rendelet legalizálja az 
uniós hajók nem OECD-országokban történő újrafeldolgozását, feltéve hogy az 
újrafeldolgozásra egy európai jegyzékben foglalt létesítmények valamelyikében kerül sor. Az 
új rendeletet leghamarabb 2015. december 31-től, de legkésőbb 2018. december 31-től kell 
alkalmazni. 

Elméletileg lehetséges, hogy a hongkongi egyezmény azelőtt lép hatályba, hogy az új rendelet 
alkalmazandóvá válik (ha az új rendelet csak a legkésőbbi időpontban, 2018. december 31-én 
lesz alkalmazandó, és a hongkongi egyezményt 2016. december 31-ig elegendő számban 
ratifikálják). E forgatókönyv esetén a tagállamok engedélyeznék az uniós hajók nem OECD-
országokban történő leselejtezését (mellesleg olyan feltételek mellett, amelyek 
elfogadhatatlanok lennének az EU-ban), miközben a hajók kivitele a hulladékszállításról szóló 
rendelet értelmében továbbra is tiltott lenne.

Figyelembe véve azonban az eddig igen lassú ratifikációs folyamatot (csaknem öt év alatt 
mindössze egy fél csatlakozott), valamint a ratifikációra vonatkozó, nehezen teljesíthető 
hármas feltételt (legalább 15 olyan állam, amelyek kereskedelmi flottái összesítve a világ 
kereskedelmi flottái bruttó űrtartalmának legalább 40%-át képviselik, és amelyek évi 
maximális újrafeldolgozási volumene a megelőző 10 évre vonatkozóan összesítve ugyanezen 
államok kereskedelmi flottái bruttó űrtartalmának legalább 3%-át teszi ki), senki sem számít 
arra, hogy az egyezmény 2020 előtt hatályba lép. 

És még ha ez meg is történik, a hajók újrafeldolgozásáról szóló új rendelet 30. cikke egy 
felülvizsgálati záradékot tartalmaz, amely legkésőbb 18 hónappal a hongkongi egyezmény 
hatálybalépésének időpontja előtt lép érvénybe. Amennyiben a hongkongi egyezmény 
hatályba lép a hajók újrafeldolgozásáról szóló rendelet alkalmazása előtt – jóllehet ennek a 
forgatókönyvnek igen kicsi a valószínűsége –, a jogalkotó a kollízió elkerülése érdekében 
kitolhatja az új rendelet alkalmazásának dátumát.

8. Összegzés

Összegzésképpen az előadó a tagállamok számára a hongkongi egyezmény ratifikálását vagy 
az ahhoz való csatlakozást engedélyező tanácsi határozattal való egyetértést javasolja, amely 
globális szinten előrelépést jelent a nem uniós hajók biztonságosabb és környezetkímélőbb 
újrafeldolgozása felé; az előadó ugyanakkor kitart amellett, hogy a valóban biztonságos és 
környezetkímélő újrafeldolgozás csak a hongkongi egyezmény rendelkezéseinél szigorúbb – a 
hajók újrafeldolgozásáról szóló új uniós rendeletben foglaltakhoz hasonló – rendelkezésekkel 
valósítható meg. 
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