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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid de volgende suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. beveelt ten zeerste aan om zich binnen de EU met name in te spannen voor handhaving 
van de minimumnormen die moeten waarborgen dat op milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsgebied de grootst mogelijke bescherming wordt geboden, en voor navolging 
van het beginsel zoals dat is verankerd in het amendement bij het verbod van Basel 
(artikelen 34 en 36 van de Verordening Overbrenging Afvalstoffen), ingevolge waarvan 
het verboden is om gevaarlijke afvalstoffen naar ontwikkelingslanden te exporteren, zelfs 
wanneer die afvalstoffen onderdeel vormen van een afgedankt vaartuig;

2. verzoekt de Commissie om binnen de Internationale Maritieme Organisatie via 
onderhandelingen te komen tot de aanneming, tijdens de eerstvolgende vergadering, van 
een vorm van onafhankelijke controle die gelijkwaardig is aan die welke in het Verdrag 
van Basel en het verbodsamendement bij dat verdrag is neergelegd;

3. is van mening dat de lidstaten en de Commissie zich moeten inspannen voor de instelling 
van een verplicht fonds voor de recyclage van schepen waaraan scheepseigenaren 
gedurende de normale levensduur van hun schip bijdragen en dat zou dienen voor het 
faciliteren van de voorafgaande reiniging van schepen van gevaarlijke afvalstoffen en de 
ontwikkeling van reinigingswerven in de Unie, om op die manier het overbrengen van 
gevaarlijke afvalstoffen naar ontwikkelingslanden te voorkomen;

4. dringt erop aan dat voor alle schepen die onder de vlag van een lidstaat varen en een 
haven in de EU verlaten, of waarvan de eigenaar onder de jurisdictie van een lidstaat valt, 
de verplichting gaat gelden dat ze voorafgaande aan de laatste lossing in een niet-OESO-
land, van alle gevaarlijke afvalstoffen worden gereinigd;

5. verzoekt alle subsidies aan de scheepvaartsector afhankelijk te stellen van het gebruik van 
milieuvriendelijke scheepsontmanteling of de voorafgaande reiniging van alle schepen 
onder EU-controle;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle schepen die staatseigendom zijn, binnen de 
Unie worden gerecycled;

7. dringt er bij de Commissie op aan om gelet op het grote aantal enkelwandige tankers dat 
in 2010 toe zal zijn aan ontmanteling, tijdig passende actie te ondernemen om hierop 
voorbereid te zijn.
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