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DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS 

Pergunta oral n° 4/6/2004 de Caroline Lucas e Johannes (Hans) Blokland 

Em conformidade com o disposto no artigo 187º do Regimento, submete-se seguidamente à 
atenção dos Senhores Deputados uma pergunta oral dirigida à Comissão. 
 

Assunto:  Exportação de resíduos perigosos para países não membros da OCDE 
(navios para desmantelamento) 

Em Julho de 2003, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram legislação com vista à 
retirada acelerada de serviço dos petroleiros de casco simples (Regulamento (CE) nº 1726/2003). 
Nos termos do considerando 7 desse Regulamento "a supressão acelerada dos navios de casco 
simples implicará um aumento considerável do número de navios a desmantelar, devendo-se 
fazer um esforço para que esse processo se realize em condições de segurança para o homem e o 
ambiente". Por isso, a Comissão encomendou um estudo sobre as implicações do regime de 
retirada acelerada de serviço dos petroleiros de casco simples para a indústria mundial de 
desmantelamento de navios e de reciclagem. O estudo foi enviado ao PE no final de Agosto de 
2004. Ele revela que a capacidade de reciclagem ecológica existente na UE é bastante inferior ao 
número de navios a desmantelar. Esta situação coloca o risco do aumento do número de navios 
exportados ilegalmente para desmantelar. Isto tornaria ainda pior o impacto adverso inaceitável 
sobre a saúde dos trabalhadores e o ambiente nos países em desenvolvimento. 

Que tenciona fazer a Comissão para assegurar a plena aplicação e cumprimento da proibição de 
exportação de resíduos perigosos da UE para países não membros da OCDE no que respeita aos 
navios para desmantelamento? Como tenciona a Comissão preencher as lacunas existentes na 
legislação comunitária e internacional que permitem, no caso dos navios, contornar a proibição 
de exportação? 

_____________ 
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