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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. stingi iesaka , lai pasākumi Eiropas Savienībā galvenokārt tiktu vērsti uz obligāto
standartu saglabāšanu, kas nodrošina visaugstāko vides, veselības un drošības 
aizsardzību un Bāzeles aizlieguma grozījumos iekļauto principu stingru ievērošanu 
(Atkritumu pārvadāšanas regulas 34. un 36. pants), ar kuru aizliedz bīstamo atkritumu 
eksportu uz jaunattīstības valstīm, pat ja tie būtu novecojuša kuģa daļa;

2. aicina Komisiju risināt sarunas ar Starptautisko Jūrniecības organizāciju, lai nākamajā 
konvencijā nodrošinātu neatkarīgas kontroles pieņemšanu, kas būtu līdzvērtīga tai, 
kāda pieņemta Bāzeles Konvencijā un Bāzeles aizlieguma grozījumos;

3. uzskata, ka dalībvalstīm un Komisijai jāveic pasākumi, lai izveidotu obligātu kuģu 
pārstrādes fondu, kurā kuģu īpašnieki veiktu iemaksas savu kuģu ekspluatācijas laikā
un kurš veicinātu kuģu iepriekšēju attīrīšanu no bīstamiem materiāliem, un kuģu 
pārstrādes parku attīstību Eiropas Savienībā, tādējādi novēršot bīstamo atkritumu 
izvešanu uz jaunattīstības valstīm;

4. uzstāj, lai uz visiem kuģiem, kas kuģo ar dalībvalstu karogiem un izbrauc no Eiropas 
Savienības ostām vai kuru īpašnieki ir dalībvalstu jurisdikcijā, tiktu veikta iepriekšēja 
attīrīšana no bīstamiem atkritumiem pirms to galīgās piegādes valstīm, kas nav ESAO
dalībvalstis;

5. aicina, lai visas kuģniecības nozares subsidēšanas nosacījums būtu kuģu „zaļās” 
demontāžas izmantošana vai visu ES kontrolē esošo kuģu iepriekšēja tīrīšana;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai visi valsts kuģi tiktu pārstrādāti Eiropas Savienībā;

7. atzīmējot lielo vienkorpusa tankkuģu skaitu, kas tiks norakstīti demontāžai 2010. gadā, 
aktīvi rosina Komisiju veikt atbilstošus un savlaicīgus pasākumus, lai tiktu galā ar šo 
pieaugumu.
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