overheid & regelgeving

Bericht uit Brussel

Flink volle EU-agenda
De wet- en regelgeving verschuift steeds meer naar
‘Brussel’. EVO voert daar dan ook een krachtige lobby om de
belangen van Nederlandse verladers optimaal te behartigen.
EVO’s man in Brussel, Godfried Smit, vertelt wat er speelt.

I

n dit nieuwe jaar staat weer een fors aantal uitdagingen
op de Brusselse agenda. Zo moet de Europese begroting nog altijd worden vastgesteld en moet er in juni
verder worden gesproken over hervorming van het monetaire beleid. En dat alles terwijl de Europese Verkiezingen
in juni 2014 hun schaduw vooruit werpen.
Ook voor het vervoer, de logistiek en de internationale
handel is het een belangrijk jaar. De Richtlijn maten en gewichten moet worden aangepast, wat gevolgen heeft voor
de lzv, de regels voor toegang tot het beroepsvervoer
worden gewijzigd, wat gevolgen kan hebben voor cabotage, en de nieuwe douanewetgeving wordt gepubliceerd.

Known consignor
Zeker is ook dat de nieuwe Europese regels voor security
in de luchtvracht dit jaar ingaan. In de luchtvrachtsector is
echter onrust ontstaan over de precieze datum waarop ze
van kracht worden. Bijna drie jaar lang verkeerde iedereen
in de veronderstelling dat die ingangsdatum 29 april 2013
was. Vóór deze datum moeten verladers óf zelf hebben

geïnvesteerd in supplychainsecurity door de ‘known consignor’-status aan te vragen, óf alle goederen laten scannen en screenen door de logistiek dienstverleners op de
luchthaven. De juridische deadline blijkt na onderzoek van
de Europese Commissie echter niet op 29 april 2013 te
liggen, maar op 25 maart, wat leidt tot grote verwarring bij
de Europese wetgever en de EU-lidstaten. Alle landen,
met uitzondering van Duitsland, hebben een voorkeur
voor 29 april. De Commissie zoekt nu naar een oplossing
binnen het juridische kader, want de luchtvaartmaatschappijen willen niet de verantwoordelijkheid dragen die
voortkomt uit deze onduidelijkheid. EVO maakt zich hard
voor de deadline van 29 april en werkt samen met de Europese Commissie en de lidstaten aan een goede
oplossing.

Neca op de Noordzee
In de scheepvaart staat schadelijke uitstoot nog steeds
hoog op de agenda. De Noordzee-landen hebben het initiatief genomen om, in navolging van invoering van een zwa-
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velemissiebeheersgebied (Seca) op de Noordzee, ook te
onderzoeken of invoering van een stikstofemissiebeheersgebied (Neca) haalbaar is. EVO/ESC is op basis van de
eerste resultaten van dit onderzoek tamelijk positief over
de mogelijkheden. De kosten die zijn gemoeid met de invoering van een Neca lijken op het eerste gezicht gering,
terwijl er maatschappelijk veel winst mee kan worden geboekt. Wel volgt nog een verdere uitwerking van de kosten
en er wordt nog onderzocht of de maatregel effect heeft op
de keuze van de verlader voor een bepaalde vervoersmodaliteit. Immers, de mogelijkheid bestaat dat de invoering
van de Neca het vervoer per schip minder aantrekkelijk
maakt en dat daardoor stromen weer worden teruggebracht naar de weg. Als alles verloopt zoals gepland, zou
de maatregel in 2016 kunnen worden ingevoerd.

Regels luchtvervoer lithiumbatterijen aangescherpt

Meer duidelijkheid over lading
Het luchtvervoer van los verpakte lithiumbatterijen moet
aan expliciete regels voldoen, want deze batterijen maken
makkelijk kortsluiting en zijn licht ontvlambaar waardoor
de kans op brand groot is. De regels zijn nu aangescherpt.
door Marleen Veldhuijzen

L

ithiumbatterijen worden gebruikt in onder meer horloges, mobiele telefoons en laptops. Jaarlijks worden er
tussen de vijf en tien miljard geproduceerd en de
meeste worden los verpakt per vliegtuig vervoerd. Het vervoeren van deze batterijen is niet zonder gevaar. In 2010
stortte een Boeing 747-vrachtvliegtuig van UPS neer tijdens
een noodlanding in Dubai en het jaar daarop verdween een
vrachtvliegtuig van Asiana Airlines in zee bij Zuid-Korea. In
beide vliegtuigen was brand uitgebroken in het laadruim,
waar zich grote hoeveelheden los verpakte lithiumbatterijen
bevonden.

Categorieën
Hoewel de precieze oorzaak van deze ongevallen nooit is
vastgesteld, hebben de gebeurtenissen geleid tot discussies
over de regels voor het vervoer van lithiumbatterijen door de
lucht. ICAO, de International Civil Aviation Organisation,
heeft nu nieuwe regels opgesteld voor los verpakte lithium-
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batterijen die als luchtvracht worden vervoerd. Ze zijn sinds 1
januari van kracht. De losse lithiumbatterijen worden voortaan opgedeeld in drie categorieën: sectie 1A, 1B en II. In
sectie 1A horen zwaardere lithium-ionbatterijen thuis met een
waarde van honderd Watt-uur (Wh) of meer en lithium-metaalbatterijen die meer dan twee gram lithium bevatten. Deze
batterijen moeten voldoen aan alle voorwaarden zoals gesteld in de internationale regelgeving voor gevaarlijke goederen. Zo moet er een Declaration of dangerous goods (DDG)
worden opgemaakt. Ook moeten ze zijn voorzien van een
klassenegenlabel en moeten ze op de Notification to the
captain (Notoc) worden vermeld, het document dat de gezagvoerder informatie geeft over de gevaarlijke goederen aan
boord van het vliegtuig.

Vrijgesteld
Batterijen uit sectie 1B vallen eveneens onder de internationale regels voor gevaarlijke goederen, maar zijn van een aan-

tal eisen vrijgesteld. Dit komt doordat de lithium-ionvariant
een lagere Wh-waarde vertegenwoordigt dan ion-batterijen
uit sectie 1A, namelijk tot honderd Wh. De metaalbatterijen
uit deze categorie bevatten tot twee gram lithium.
Voor verpakkingen die 1B-batterijen bevatten, hoeft geen
DDG te worden opgemaakt. Hier volstaat een zelfgemaakt
document waarop staat wat er in de verpakking zit en hoe
zwaar deze mag zijn. Deze pakketten moeten ook op de Notoc worden vermeld en moeten behalve van het standaard
klassenegenlabel ook worden voorzien van een lithiumhandlinglabel. In sectie II ten slotte zijn de kleine batterijen met
een heel lage Wh-waarde opgenomen. Voor de ion-batterijen
ligt de waarde onder de honderd Wh, maar dan mogen er
maar twee batterijen in één verpakking zitten. Voor de metaalbatterijen geldt een maximum van minder dan twee gram
lithium en twee stuks per verpakking. Deze pakketten worden als gewone luchtvracht behandeld en hoeven alleen te
worden voorzien van een lithiumhandlinglabel.

