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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recomenda vivamente que os esforços da União Europeia visem, acima de tudo, a 
manutenção dos níveis mínimos que garantam a máxima protecção do ambiente, da saúde 
e da segurança, e o respeito do princípio estabelecido na Alteração de Proibição de 
Basileia (artigos 34º e 36º do Regulamento sobre as transferências de resíduos), que 
consiste em proibir as exportações de resíduos perigosos, mesmo enquanto elemento de 
um navio obsoleto, para países em desenvolvimento;

2. Solicita à Comissão que, no quadro da Organização Marítima Internacional, negocie no 
sentido de garantir que, na próxima Convenção, se adopte um nível de controlo 
independente que seja equivalente ao adoptado na Convenção de Basileia e na Alteração 
de Proibição de Basileia;

3. Considera que os Estados-Membros e a Comissão devem envidar esforços para criar um 
fundo obrigatório para a reciclagem de navios, para o qual os proprietários de navios 
contribuiriam durante a vida útil normal do seu navio e que facilitaria a limpeza prévia dos 
navios no que respeita a materiais perigosos, bem como o desenvolvimento de estaleiros 
para a reciclagem de navios na União, evitando assim a transferência de resíduos 
perigosos para os países em desenvolvimento;

4. Insiste em que todos os navios que arvorem o pavilhão de um Estado-Membro e que 
partam de um porto da União, ou cujos proprietários se encontrem sob a jurisdição de um 
Estado-Membro, sejam submetidos a uma limpeza prévia no que respeita a todos os 
resíduos perigosos, antes da entrega final a um país que não faça parte da OCDE;

5. Solicita que se condicionem todos os subsídios destinados ao sector do transporte
marítimo a um desmantelamento naval ecológico ou à limpeza prévia de todos os navios 
sob controlo da UE;

6. Solicita aos Estados-Membros que garantam a reciclagem de todos os navios nacionais
dentro da União;

7. Insta vivamente a Comissão a tomar em tempo oportuno as medidas necessárias para fazer 
face ao elevado número de petroleiros de casco simples que poderão ser desmantelados
em 2010.
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