
PA\707362DA.doc PE402.515v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/2279(INI)

8.2.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om Grønbog om forbedret ophugning af skibe
(2007/2279(INI))

Rådgivende ordfører: David Hammerstein



PE402.515v01-00 2/3 PA\707362DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\707362DA.doc 3/3 PE402.515v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. Anbefaler på det kraftigste, at EU's bestræbelser først og fremmest sigter mod at beskytte 
de minimumsstandarder, der sikrer det højeste niveau af miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelse, og mod tilslutning til det princip, der er stadfæstet i ændringen om
Basel-forbuddet (artikel 34 og 36 i forordningen om overførsel af affald), der går ud på at 
forbyde eksport af farligt affald, selv når det udgør en del af et forældet skib, til 
udviklingslandene;

2. opfordrer Kommissionen til at forhandle inden for Den Internationale Søfartsorganisation 
(IMO) for at sikre, at den kommende konvention kommer til at indeholde et niveau for 
uafhængig kontrol svarende til det, der er vedtaget i Basel-konventionen og i ændringen 
om Basel-forbuddet;

3. mener, at medlemsstaterne og Kommissionen bør bestræbe sig på at oprette en 
obligatorisk skibsgenbrugsfond, som skibsredere skal bidrage til i skibets normale levetid, 
og som skal fremme en forhåndsrensning af skibe for farlige materialer og udvikling af 
skibsgenbrugsværfter i EU, således at overførsel af farligt affald til udviklingslandene 
undgås;

4. insisterer på, at alle skibe, der sejler under en medlemsstats flag, og som sejler ud fra en 
havn i EU, eller hvis ejere henhører under en medlemsstats jurisdiktion, skal være 
forhåndsrenset for alt farligt affald, inden det overgives endeligt til et land, der ikke er 
medlem af OECD;

5. opfordrer til, at al støtte til skibsindustrien gøres betinget af, at der anvendes "grøn" 
skibsnedbrydning eller forhåndsrensning af alle skibe, der henhører under EU's kontrol;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle statsejede skibe genbruges inden for EU;

7. opfordrer på det kraftigste Kommissionen til i lyset af det store antal tankskibe med 
enkeltskrog, der vil være parate til nedbrydning i 2010, at træffe passende foranstaltninger 
i tide til at klare denne spidsbelastning.
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