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Europaparlamentets resolution om en EU-strategi för bättre nedmontering av fartyg

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av grönboken om bättre nedmontering av fartyg (KOM(2007)0269), som 
antogs av kommissionen den 22 maj 2007,

– med beaktande av sin resolution om grönboken om bättre nedmontering av fartyg av den 
21 maj 20081,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en EU-strategi för bättre nedmontering 
av fartyg (KOM(2008)0767), som antogs den 19 november 2008,

– med beaktande av artiklarna 2 och 6 i fördraget, enligt vilka miljöskyddskraven ska 
integreras i gemenskapspolitikens olika områden i syfte att främja en miljömässigt hållbar 
utveckling av ekonomiska aktiviteter,

– med beaktande av artikel 175 i fördraget,

– med beaktande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och 
slutligt omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen), vilken FN antog 
den 22 mars 1989 som ett regelverk för reglering av internationella transporter av 
farligt avfall,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 
14 juni 2006 om transport av avfall2 (förordningen om avfallstransporter),

– med beaktande av den kommande diplomatiska konferens som kommer att anordnas i 
maj 2009 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om konventionen om säker och 
miljövänlig återvinning av fartyg (konventionen om fartygsåtervinning),

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Om det inte snarast vidtas lagstiftningsåtgärder på EU-nivå finns det stor risk att de 
förhållanden som råder för nedmontering av fartyg i södra Asien och som är förödande 
både för miljön och för människorna ytterligare kommer att förvärras.

B. Det finns olika tolkningar (inom och utanför EU) av Baselkonventionens genomförande, i 
synnerhet av de kriterier som avgör om ett fartyg kan eller måste anses utgöra farligt 
avfall.

C. Förordningen om avfallstransporter fortsätter att systematiskt ignoreras och flaggstaternas 
ansvar och roll utgör ett stort hinder i kampen mot illegal export av giftigt avfall.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0222.
2 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.
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D. De många fartyg som tas ur bruk på grund av den globala avvecklingen av oljetankfartyg 
med enkelskrov och de kvarvarande gamla fartyg som nu avlägsnas från marknaden delvis 
till följd av konjunkturnedgången kommer att leda till en okontrollerad expansion av 
anläggningar som inte uppfyller normerna i Sydasien, vilken även kommer att sprida sig 
till länder i Afrika om inte EU snarast vidtar konkreta åtgärder.

E. Den metod för nedmontering av fartyg som kallas ”strandning” och som innebär att fartyg 
körs upp på tidvattensstränder har fördömts globalt, eftersom metoden inte är säker för 
dem som utför arbetet och inte ger fullgott skydd av den marina miljön mot föroreningar 
från fartygen.

1. Europaparlamentet påpekar att dess ovannämnda resolution och dess synpunkter i denna 
fortfarande äger giltighet och att dessa synpunkter i så stor utsträckning som möjligt bör 
återspeglas i konventionen om fartygsåtervinning, som planeras att antas i maj 2009.

2. Europaparlamentet påpekar att uttjänta fartyg bör betraktas som farligt avfall på grund av 
de farliga ämnen som sådana fartyg innehåller och att dessa därmed bör omfattas av 
Baselkonventionen.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-strategin för bättre nedmontering av fartyg, men 
betonar att kommissionen snabbt måste gå vidare från förstudierna och vidta beslutsamma 
åtgärder som garanterar ett effektivt genomförande av förordningen om avfallstransporter.

4. Europaparlamentet betonar att det inte finns någon tid att förlora och efterlyser konkreta 
lagstiftningsåtgärder på EU-nivå som omfattar mer än IMO:s begränsade åtgärder.

5. Europaparlamentet efterlyser ett uttryckligt förbud mot ”strandning” av uttjänta fartyg och 
anser att allt tekniskt EU-stöd som går till länder i södra Asien ytterligare bör syfta till att 
denna ohållbara, förödande och bristfälliga metod för nedmontering av fartyg överges.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förhandla fram 
villkor för ikraftträdande som innebär att konventionen om fartygsåtervinning mycket 
snabbt kan tillämpas i praktiken.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underteckna konventionen om 
fartygsåtervinning och snarast möjligt ratificera den efter att en överenskommelse har 
nåtts på IMO-nivå.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och fartygsägarna att utan 
dröjsmål tillämpa de viktigaste delarna i konventionen om fartygsåtervinning för att 
försäkra sig om att de fartyg som skickas till nedmontering under de kommande 
månaderna och åren faktiskt hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

9. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om åtgärder för att införa certifiering 
och kontroll av anläggningar för nedmontering av fartyg genom oberoende organisationer 
och anser att det finns ett akut behov av sådana åtgärder. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende de normer som utarbetats av Europeiska sjösäkerhetsbyrån som ett steg i rätt 
riktning.
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10. Europaparlamentet efterlyser en finansieringsmekanism som bygger på obligatoriska 
avgifter från sjöfartssektorn och är förenlig med principen om tillverkarens ansvar.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt fastställa att den stat som har 
jurisdiktion över avfallsägarna är den ansvariga staten.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna i Turkiet, 
Bangladesh, Kina, Pakistan och Indien samt till IMO.
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