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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju par kuģu labāku demontāžu

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā zaļo grāmatu par kuģu labāku demontāžu (COM(2007)0269), kuru Komisija 
pieņēma 2007. gada 22. maijā,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. maija rezolūciju par zaļo grāmatu par kuģu 
labāku demontāžu1,

 ņemot vērā 2008. gada 19. novembra Komisijas paziņojumu „ES stratēģija par kuģu 
labāku demontāžu” (COM(2008)0767),

 ņemot vērā Līguma 2. un 6. pantu, kurā teikts, ka vides aizsardzības prasības jāievieš 
vairākās Kopienas politikas jomās, lai veicinātu vides ziņā noturīgu ekonomisko attīstību,

 ņemot vērā EK līguma 175. pantu,

 ņemot vērā Bāzeles Konvenciju par bīstamo atkritumu starptautiskiem pārvadājumiem
(Bāzeles Konvencija), kuru ANO apstiprināja 1989. gada 22. martā kā daļu no noteikumu 
paketes par bīstamo atkritumu starptautiskiem pārvadājumiem,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem2 (Atkritumu sūtījumu regula),

 ņemot vērā 2009. gada maijā plānoto konferenci, kuru organizēs Starptautiskās jūrniecības 
organizācija saistībā ar Konvenciju par kuģu pārstrādi drošā un videi nekaitīgā veidā 
(Kuģu pārstrādes konvencija),

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A. tā kā ir nopietnas bažas par to, ka, ES līmenī neveicot steidzamus pasākumus, apstākļi, 
kādos Dienvidāzijā notiek kuģu demontāža, turpinās pasliktināties, un tas ir kaitīgi vide un 
degradējoši cilvēcei;

B. tā kā ES un ārpus tās dažādi tiek interpretēta Bāzeles Konvencijas īstenošana, jo īpaši 
apstākļi, kuros kuģi var uzskatīt vai tas jāuzskata par bīstamiem atkritumiem;

C. tā kā joprojām regulāri netiek ievērota Atkritumu sūtījumu regula un tā kā tiek atzīts, ka 
kuģa karoga valstu pienākums un nozīme ir galvenais šķērslis, lai novērstu toksisko 
atkritumu nelegālu eksportu;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0222.
2        OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.
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D. tā kā vairāku kuģu izmantošana tiks pārtraukta saistībā ar vienkorpusa tankkuģu vispārēju 
likvidēšanu un lielu skaitu veco kuģu izņem no apgrozības tirgū daļēji arī ekonomijas 
lejupslīdes dēļ, Dienvidāzijā nekontrolēti varētu aktivizēties pazemināta standarta 
uzņēmumi un šāda prakse varētu izplatīties arī Āfrikā, ja ES nekavējoties neveiks 
konkrētas darbības;

E. tā kā kuģu norakstīšana lūžņos, izmantojot metodi, kas pazīstama kā sēkļa metode 
(beaching), kurai atbilstoši kuģi bēguma laikā uzskrien uz sēkļa, nosoda visā pasaulē, jo tā  
nenodrošina darbinieku drošību un pienācīgu jūras vides aizsardzību pret kuģu radītu 
piesārņojumu,

1. norāda, ka Parlamenta iepriekš minētā rezolūcija un tajā paustā nostāja joprojām ir spēka, 
un uzsver, ka šos uzskatus pēc iespējas jāiekļauj Kuģu pārstrādes Konvencijā, kuru 
plānots apstiprināt 2009. gada maijā;

2. norāda, ka nolietotie kuģi jāuzskata par bīstamiem atkritumiem, jo to sastāvā ir bīstamas 
vielas, tādēļ šādiem kuģiem jābūt iekļautiem Bāzeles Konvencijas darbības jomā;

3. atzinīgi vērtē ES stratēģiju kuģu labākai demontāžai; tomēr uzsver, ka Komisijai 
steidzami jāķeras pie rīcības, kas pārsniedz priekšizpētes uzdevumus, un jāveic pasākumi, 
lai nodrošinātu Atkritumu pārvadāšanas regulas efektīvu īstenošanu;

4. uzsver, ka nedrīkst kavēties un aicina veikt konkrētas regulējošas darbības ES līmenī, lai 
paredzētu stingrākus noteikumus, kas stingrāki par Starptautiskās jūrniecības organizācijas 
noteiktajiem;

5. aicina īpaši aizliegt tās metodes izmantošanu, kas paredz nolietotu kuģu uzskriešanu uz 
sēkļa, un uzskata, ka tehniskā palīdzība Dienvidāzijai atbilstoši ES pamatnostādnēm 
jāvirza uz to, lai izbeigtu šīs ilgt nespējīgās un pilnīgi apšaubāmās demontāžas metodes 
izmantošanu; 

6. mudina Komisiju un dalībvalstis apspriest spēkā stāšanās noteikumus, lai nodrošinātu, ka 
Kuģu pārstrādes konvencija ļoti drīz tiks efektīvi piemērota;

7. aicina dalībvalstis parakstīt Kuģu pārstrādes konvenciju un iespējami ātri to ratificēt pēc 
tam, kad ir panākta vienošanās Starptautiskās jūrniecības organizācijas līmenī;

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un kuģu īpašniekus bez kavēšanās piemērot Kuģu pārstrādes 
konvencijas galvenos elementus, lai nodrošinātu, ka tos kuģus, kurus paredzēts demontēt 
tuvākajos mēnešos vai gados, pārstrādā efektīvi, droši un videi saudzīgā veidā;

9. atbalsta Komisijas priekšlikumus pasākumiem, lai veidotu kuģu demontāžas laukumu 
neatkarīgu sertificēšanu un kontroli; uzskata, ka šādi pasākumi ir steidzami nepieciešami; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē Eiropas Jūras drošības aģentūras izstrādātos standartus, jo tie 
atbalsta attīstību pareizajā virzienā;
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10. aicina veidot finansēšanas mehānismu, kura pamatā ir kuģniecības nozares ieguldījums un 
kurš būtu saskaņā ar ražotāju atbildības principiem;

11. aicina Komisiju skaidri noteikt, ka atbildīgā valsts ir tā, kuras jurisdikcija attiecas uz 
atkritumu īpašniekiem;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Turcijas, Bangladešas, Ķīnas, Indijas valdībai un Starptautiskajai 
jūrniecības organizācijai.
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