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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. primygtinai rekomenduoja Europos Sąjungai dėti pastangas siekiant, kad pirmiausia būtų 
garantuoti minimalūs standartai, kurių laikantis būtų užtikrinamas aukščiausio lygio 
aplinkos ir sveikatos apsauga bei saugumas, ir būtų griežtai laikomasi Bazelio draudimo 
pakeitime (Atliekų pervežimo reglamento 34 ir 36 straipsnyje) numatyto principo, pagal 
kurį į besivystančias šalis draudžiama eksportuoti pavojingas atliekas, net kaip 
nebenaudojamų laivų dalis; 

2. ragina Komisiją derėtis su Tarptautine jūrų organizacija siekiant, kad būsimoje 
konvencijoje būtų nustatytas toks pat nepriklausomos kontrolės lygis kaip ir Bazelio 
konvencijoje bei Bazelio draudimo pakeitime;

3. mano, kad valstybės narės ir Komisija turi stengtis įsteigti privalomą laivų perdirbimo 
fondą, į kurį laivų eksploatacijos laikotarpiu mokėtų laivų savininkai ir iš kurio būtų 
teikiama parama išankstiniam laivų valymui pašalinant pavojingas medžiagas ir laivų 
perdirbimo aikštelių plėtrai Europos Sąjungoje ir taip užkertamas kelias pavojingoms 
medžiagoms patekti į besivystančias šalis;

4. reikalauja, kad visi laivai, plaukiojantys su valstybės narės vėliava ir išplaukiantys iš 
Europos Sąjungos uosto, arba kurių savininkams taikoma valstybės narės jurisdikcija, 
privalėtų būti iš anksto išvalyti pašalinant pavojingas atliekas prieš pristatant juos į EBPO 
nepriklausančią šalį;

5. ragina visas subsidijas laivybos pramonei teikti tik, jei laikomasi sąlygos taikyti aplinkai 
žalos nedarančius laivų ardymo būdus arba kontroliuojant ES atlikti išankstinį visų laivų 
valymą;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi valstybiniai laivai būtų perdirbami Europos 
Sąjungoje;

7. pažymėdamas, kad labai daug viengubo korpuso tanklaivių bus parengti išmontavimui 
2010 m., primygtinai ragina Komisiją laiku imtis tinkamų veiksmų, kad pasirengta šiam 
intensyviam laikotarpiui.
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