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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. recomandă insistent ca eforturile Uniunii Europene să aibă în primul rând ca scop
garantarea standardelor minime care să asigure cele mai ridicate niveluri de protecţie a 
mediului, sănătăţii şi siguranţei şi aderarea la principiul consacrat în „Interdicţia de la 
Basel” (articolele 34 şi 36 din Regulamentul privind transportarea deşeurilor), care 
prevede interzicerea exportului de deşeuri periculoase, chiar sub forma unei părţi a unei 
nave scoase din uz, către ţările în curs de dezvoltare;

2. invită Comisia să poarte negocieri în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale în 
vederea asigurării adoptării, în viitoarea convenţie, a unui nivel echivalent de control 
independent cu cel adoptat în Convenţia de la Basel şi în modificarea Interdicţiei de la 
Basel;

3. consideră că statele membre şi Comisia trebuie să depună eforturi pentru crearea unui 
fond obligatoriu de reciclare a navelor, la care armatorii ar contribui pe durata ciclului de 
viaţă normal al navei lor şi care ar facilita curăţarea prealabilă a navelor, prin eliminarea  
materialelor periculoase, precum şi crearea de şantiere de reciclare a navelor în Uniune, 
împiedicându-se astfel transferul deşeurilor periculoase în ţările în curs de dezvoltare;

4. insistă asupra faptului ca toate navele aflate sub pavilionul unui stat membru şi care 
părăsesc un port din Uniune sau ai căror proprietari se află sub jurisdicţia unui stat 
membru să fie decontaminate de toate deşeurile periculoase înainte de livrarea finală către 
o ţară care nu este membră OCDE;

5. solicită ca toate subvenţiile acordate industriei navale să fie condiţionate de efectuarea 
dezmembrării „ecologice” sau a curăţării prealabile a tuturor navelor aflate sub controlul 
UE;

6. invită statele membre să se asigure că toate navele guvernamentale sunt reciclate pe 
teritoriul Uniunii;

7. luând act de numărul mare de petroliere cu cocă simplă care ar putea fi dezmembrate în 
2010, îndeamnă Comisia să ia din timp măsurile corespunzătoare pentru a face faţă acestei 
situaţii extreme.
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