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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zdecydowanie zaleca, aby wysiłki Unii Europejskiej były skierowane przede wszystkim 
na zachowanie minimalnych norm gwarantujących wyższy poziom ochrony środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na przestrzeganie zasady zapisanej w poprawce do 
Konwencji bazylejskiej (art. 34 i 36 rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów), mówiącej o zakazie wywozu odpadów niebezpiecznych, nawet w postaci 
części przestarzałych statków, do krajów rozwijających się;

2. wzywa Komisję do przeprowadzenia w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
negocjacji gwarantujących przyjęcie w przyszłej konwencji szczebla niezależnej kontroli 
równoważnego z przyjętym w konwencji bazylejskiej oraz w poprawce do niej;

3. wyraża przekonanie, że państwa członkowskie i Komisja muszą podjąć wysiłki 
zmierzające do utworzenia obowiązkowego funduszu utylizacji statków, do którego 
właściciele statków wpłacaliby pieniądze przez cały okres ich normalnej eksploatacji i 
który ułatwiłby wstępne oczyszczanie statków z materiałów niebezpiecznych oraz 
powstawanie składowisk utylizacji statków w Unii, zapobiegając w ten sposób 
wywożeniu odpadów niebezpiecznych do krajów rozwijających się;

4. nalega, aby wszystkie statki pływające pod banderami państw członkowskich i 
opuszczające porty w UE, lub których właściciele podlegają ustawodawstwu jakiegoś 
państwa członkowskiego, były poddawane wstępnemu oczyszczaniu ze wszystkich 
odpadów niebezpiecznych przed wszelkim ostatecznym skierowaniem ich do kraju 
nienależącego do OECD;

5. wzywa, aby wszystkie dotacje dla przemysłu okrętowego były uwarunkowane 
stosowaniem „zielonego” złomowania statków lub wstępnym oczyszczaniem wszystkich 
statków pod kontrolą UE;

6. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania utylizacji wszystkich statków 
rządowych w obrębie Unii;

7. odnotowując dużą liczbę zbiornikowców jednokadłubowych, które będą gotowe do 
złomowania w roku 2010, stanowczo nalega na Komisję, aby podjęła we właściwym 
czasie odpowiednie działania mające na celu sprostanie tej sytuacji.
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