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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. настоятелно препоръчва усилията в Европейския съюз да се насочват преди всичко 
към запазване на минималните стандарти, чрез които се осигурява възможно най-
добра защита на околната среда, здравето и безопасността, както и към спазване на 
принципа, заложен в изменената Базелска забрана (членове 34 и 36 от Регламента за 
превоз на отпадъци), с която се забранява износа на вредни вещества, дори като 
част от старо плавателно средство, за развиващите се държави;

2. призовава Комисията да преговаря в рамките на Международната морска 
организация, за да гарантира, че в предстоящата конвенция ще бъде прието равнище 
на независим контрол, равностойно на приетото в Базелската конвенция и 
изменената Базелска забрана;

3. счита, че държавите-членки и Комисията трябва да положат усилия за създаването 
на задължителен фонд за корабно рециклиране, в който собствениците на кораби да 
правят вноски по време на експлоатационния им живот и благодарение на който ще 
се улесни предварителното почистване на плавателните съдове от вредни вещества 
и изграждането на депа за рециклиране в Съюза, като по този начин се предотврати 
прехвърлянето на вредни вещества в развиващите се държави;

4. настоява за изискването всички кораби, плаващи под флага на държава-членка и 
напускащи пристанище в рамките на Съюза или чиито собственици са под 
юрисдикцията на държава-членка, да се подлагат на предварително почистване от 
всякакви вредни вещества преди окончателна доставка в държава, която не е членка 
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

5. призовава всички субсидии за корабната промишленост да се предоставят при 
условие, че се прилага „зелено“ корабно разрушаване или предварително 
почистване на всички кораби под контрола на ЕС;

6. призовава държавите-членки да осигурят рециклирането на всички държавни 
кораби в рамките на Съюза;

7. предвид големия брой еднокорпусни танкери, които ще бъдат готови за 
разглобяване през 2010 г., настоятелно призовава Комисията да предприеме 
подходящи и своевременни мерки за успешно справяне с предизвикателството.
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