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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. dôrazne odporúča zamerať úsilie v Európskej únii predovšetkým na zaručenie 
minimálnych štandardov, ktoré zabezpečujú najvyššiu úroveň ochrany zdravia, 
bezpečnosti a životného prostredia, a na dodržiavanie zásady zakotvenej v bazilejskom 
dodatku o zákaze (články 34 a 36 nariadenia o preprave odpadu), ktorou sa zakazuje 
vývoz nebezpečného odpadu do rozvojových krajín, a to aj vtedy, keď tvorí súčasť starých 
plavidiel;

2. vyzýva Komisiu, aby viedla v rámci Medzinárodnej námornej organizácie rokovania s 
cieľom dosiahnuť v nadchádzajúcom dohovore úroveň nezávislej kontroly porovnateľnú s 
tou, ktorá bola prijatá v bazilejskom dohovore a v bazilejskom dodatku o zákaze;

3. domnieva sa, že členské štáty a Komisia musia vyvinúť úsilie o zriadenie povinného 
fondu na recykláciu lodí, do ktorého budú majitelia lodí prispievať počas bežnej doby 
životnosti svojich lodí a ktorý uľahčí odstránenie nebezpečných materiálov z lodí pred ich 
presunom a rozvoj recyklačných dokov v Únii, čím sa zabráni presunu nebezpečného 
odpadu do rozvojových krajín;

4. trvá na tom, že všetky lode označené vlajkou členského štátu, ktoré opúšťajú prístav v 
rámci Únie alebo ktorých majitelia spadajú do jurisdikcie členského štátu, musia byť 
vopred zbavené akéhokoľvek nebezpečného odpadu pred každým konečným dodaním do 
krajiny, ktorá nie je členom OECD;

5. žiada, aby boli všetky dotácie pre lodiarsky priemysel podmienené ekologickou 
demontážou lodí a odstránením odpadu zo všetkých lodí pod kontrolou EÚ pred ich 
presunom;

6. žiada členské štáty, aby zabezpečili, že všetky štátne lode sa recyklujú v rámci Únie;

7. vzhľadom na vysoký počet cisternových lodí s jednoduchým trupom, ktoré bude treba 
demontovať v roku 2010, dôrazne nalieha na Komisiu, aby prijala primerané a včasné 
kroky s cieľom vyrovnať sa s touto situáciou.
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