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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till 
resolution:

1. Europaparlamentet rekommenderar kraftfullt att insatserna i Europeiska unionen först och 
främst ska inriktas på att säkra de minimistandarder som garanterar de högsta nivåerna för 
miljö-, hälso- och säkerhetsskyddet och på efterlevnad av principen i ändringen av 
Baselkonventionen (artiklarna 34 och 36 i förordningen om avfallstransporter), som 
innebar ett absolut förbud mot export av farligt avfall från OECD-länder till länder utanför 
OECD.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla inom 
Internationella sjöfartsorganisationen för att garantera antagandet, genom den kommande 
konventionen, av en nivå för oberoende kontroll motsvarande den som antogs genom 
Baselkonventionen och Baselförbudet.

3. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och kommissionen måste göra insatser för 
att upprätta en obligatorisk fond för återvinning av fartyg till vilken fartygsägarna ska 
bidra under deras fartygs normala livslängd och vilken ska underlätta förrengöringen av 
fartyg avseende farliga material och utvecklingen av dockor för återvinning av fartyg i 
EU, för att därmed förhindra överföringen av farligt avfall till utvecklingsländerna.

4. Europaparlamentet insisterar att alla fartyg som för flagg från en medlemsstat och lägger 
ut från en hamn i EU, eller vars ägare lyder under en medlemsstats jurisdiktion, måste 
vara förrengjort avseende farligt avfall innan slutlig leverans till ett land utanför OECD.

5. Europaparlamentet uppmanar till att alla stöd till fartygsindustrin endast ges på villkor att 
man använder ”grön” fartygsskrotning eller förrengöring av alla fartyg från EU.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla statliga fartyg återvinns i 
EU.

7. Europaparlamentet uppmärksammar det stora antal enskrovstankbåtar som kommer att 
vara redo för nedmontering under 2010. Parlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen 
att vidta lämpliga och lägliga åtgärder i syfte att klara av denna kulminering.
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