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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συνιστά σθεναρά οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στοχεύουν πρωτίστως στη 
διαφύλαξη των ελάχιστων προτύπων τα οποία διασφαλίζουν τα ανώτερα επίπεδα
προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και στην τήρηση 
της αρχής που ορίζεται στην τροποποίηση περί απαγορεύσεως της Βασιλείας (άρθρα 34 
και 36 του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων), η οποία είναι η απαγόρευση των 
εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων, ακόμα και ως μέρος απαρχαιωμένου σκάφους, προς 
τις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για να διασφαλίσει την έγκριση, στην επικείμενη 
σύμβαση, επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου ισοδύναμου με το εγκριθέν στη σύμβαση της 
Βασιλείας και στην τροποποίηση περί απαγορεύσεως της Βασιλείας·

3. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη
δημιουργία υποχρεωτικού ταμείου ανακύκλωσης πλοίων, στο οποίο οι πλοιοκτήτες θα
συνεισφέρουν κατά τον κανονικό κύκλο ζωής του πλοίου τους, και το οποίο θα 
διευκολύνει τον εκ των προτέρων καθαρισμό των σκαφών από επικίνδυνα υλικά και την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων στην Ένωση, αποτρέποντας έτσι τη 
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

4. επιμένει ότι όλα τα πλοία που πλέουν με σημαία κράτους μέλους και αποπλέουν από
λιμένα εντός της Ένωσης, ή που οι πλοιοκτήτες τους υπόκεινται στη δικαιοδοσία κράτους
μέλους, υποχρεούνται να καθαρίζονται εκ των προτέρων από όλα τα επικίνδυνα 
απόβλητα πριν από οποιαδήποτε τελική παράδοση σε χώρα εκτός ΟΟΣΑ·

5. ζητεί όλες οι επιδοτήσεις στον ναυτιλιακό κλάδο να προϋποθέτουν τη χρήση «πράσινης»
διάλυσης πλοίων ή τον εκ των προτέρων καθαρισμό όλων των πλοίων υπό τον έλεγχο της 
ΕΕ·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα κρατικά πλοία ανακυκλώνονται στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων μονού κύτους που θα είναι έτοιμα
για διάλυση το 2010, καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναλάβει κατάλληλη και 
έγκαιρη δράση, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την περίοδο αιχμής.
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