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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. nyomatékosan javasolja, hogy az Európai Unióban mindenekelőtt a legmagasabb szintű 
környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági védelmet nyújtó minimumkövetelmények 
biztosítására kell összpontosítani az erőfeszítéseket, ragaszkodva a bázeli tilalomban 
foglalt alapelvekhez (a hulladékszállításról szóló rendelet 34. és 36. cikke), amelyek a 
veszélyes hulladékok – még ha elavult hajó részét képezik is – fejlődő országokba történő 
exportálását hivatottak megtiltani;

2. felhívja a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
keretein belül annak biztosítására, hogy a Bázeli Egyezményben és a bázeli tilalomban 
foglaltakkal megegyező szintű független ellenőrzést építsenek be a következő 
egyezménybe;

3. úgy véli, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak mindent meg kell tennie a hajók 
kötelező újrahasznosítására irányuló alap létrehozása érdekében, amelybe a 
hajótulajdonosok a hajó élettartama alatt fizetnének hozzájárulást, és amely 
megkönnyítené a hajók veszélyes anyagoktól való megtisztítását és a hajók 
újrahasznosítására szolgáló telepek létesítését az Unióban, így előzve meg, hogy veszélyes 
hulladékokat szállítsanak a fejlődő országokba,

4. ragaszkodik ahhoz, hogy minden, valamely tagállam lobogóját viselő és az Unió 
valamelyik kikötőjéből kifutó hajót, vagy valamely tagállam joghatósága alá tartozó 
tulajdonos hajóját meg kell tisztítani a veszélyes anyagoktól, mielőtt végleg bármely nem 
OECD-országba szállítják,

5. felhív, hogy az EU ellenőrzése alatt futó valamennyi hajó esetében a „zöld” hajóbontás és 
hajótisztítás használatát tegyék a hajóipari szereplőknek juttatott támogatások feltételévé,

6. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az állami hajók mindegyike az Unión 
belül kerüljön újrahasznosításra,

7. felhívja a figyelmet a 2010-ben szétszedésére kerülő egyhéjazatú tartályhajók magas 
számára, és sürgeti a Bizottságot, hogy időben tegye meg a megfelelő lépéseket e 
csúcsidőszak sikeres lebonyolítására.
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