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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. důrazně doporučuje, aby bylo úsilí Evropské unie zaměřeno především na zabezpečení 
minimálních norem, jež zajistí nejvyšší možnou úroveň ochrany životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti, a na dodržování zásad zakotvených v novele basilejské úmluvy, 
která je začleněna do nařízení o přepravě odpadů (články 34 a 36) a kterou se zavádí 
zákaz vývozu nebezpečných odpadů, i jako součást zastaralých plavidel, do rozvojových 
zemí;

2. vyzývá Komisi, aby vyjednávala s Mezinárodní námořní organizací s cílem zajistit, že v 
připravované úmluvě bude přijata stejná úroveň nezávislé kontroly, jako byla přijata v 
basilejské úmluvě a její novele, kterou se zavádí zákaz vývozu nebezpečných odpadů;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby se členské státy a Komise zasadily o vytvoření povinného 
fondu pro recyklaci lodí, do kterého by přispívali majitelé lodí během doby jejich 
životnosti a který by umožnil předčištění plavidel od nebezpečných materiálů a zřizování 
zařízení pro recyklaci lodí v Unii, a zabránily tak vyvážení nebezpečných odpadů do 
rozvojových zemí;

4. trvá na tom, že všechny lodě, které se plaví pod vlajkou některého z členských států z 
některého přístavu na území Unie nebo jejichž vlastníci spadají do soudní pravomoci 
některého členského státu, musí být předtím, než budou dodány do země, která není 
členem OECD, zbaveny všech nebezpečných odpadů;   

5. požaduje, aby byly všechny dotace pro lodní průmysl podmíněny použitím „zelených“ 
postupů vrakování nebo předčištěním všech lodí kontrolovaných EU; 

6. vyzývá členské státy, aby zajistily recyklaci všech státních lodí na území Unie;

7. s ohledem na velký počet tankerů s jednoduchým trupem, které budou k demontáži 
připraveny v roce 2010, naléhavě žádá Komisi, aby včas přijala náležitá opatření ke 
zvládnutí tohoto mimořádného množství.
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