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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. močno priporoča, da se prizadevanja v Evropski uniji osredotočijo predvsem na zaščito 
minimalnih standardov, ki zagotavljajo najvišje ravni varstva okolja, zdravja in varnosti, 
ter na zavezanost načelom iz dopolnila o baselski prepovedi (člena 34 in 36 Uredbe o 
pošiljkah odpadkov), katerega namen je prepovedati izvoz nevarnih odpadkov, tudi kot 
del zastarelega plovila, v države v razvoju;

2. poziva Komisijo, da v okviru Mednarodne pomorske organizacije začne pogajanja glede 
zagotovitve, da se v prihodnji konvenciji sprejme stopnja neodvisnega nadzora, ki je 
enaka stopnji, sprejeti z Baselsko konvencijo in dopolnilom o baselski prepovedi;

3. meni, da si morajo države članice in Komisija prizadevati za vzpostavitev obveznega 
sklada za recikliranje ladij, v katerega bodo lastniki ladij prispevali med običajno 
življenjsko dobo njihovih ladij ter ki bo olajšal predčiščenje nevarnih materialov s plovil 
in razvoj odlagališč za recikliranje ladij v Uniji, s čimer se bo preprečil prenos nevarnih 
odpadkov v države v razvoju;

4. vztraja, da je treba za ladje, ki plujejo pod zastavo države članice in izplujejo iz pristanišča 
v Uniji, ali katerih lastniki so v pristojnosti države članice, zahtevati, da se z njih očistijo 
vse nevarne snovi pred kakršno koli končno dostavo v državo, ki ni članica OECD;

5. zahteva, da so vse subvencije v sektorju pomorskih prevozov pogojene z uporabo 
„zelenega“ razstavljanja ladij ali predčiščenjem vseh ladij pod nadzorom EU;

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da se vse vladne ladje reciklirajo v Uniji;

7. ob ugotavljanju velikega števila tankerjev z enojnim trupom, ki bodo pripravljeni za 
razstavljanje leta 2010, odločno poziva Komisijo, da pravočasno sprejme ustrezne ukrepe 
za obvladanje teh razmer.
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