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22. verzoekt in het rechtskader het beginsel te verankeren dat bij alle betalingsinstrumenten het volledige in de betalingsopdracht genoemde bedrag onverminderd op de rekening van ontvanger dient te
worden gecrediteerd, voor zover de ontvanger met zijn instelling niet uitdrukkelijk een afwijkende regeling
heeft getroffen, in welk geval de ontvanger van de grootte en de aard van het afgetrokken bedrag op de
hoogte dient te worden gebracht;
23. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om in verband met de speciale aanbeveling VII
van de Financial Action Task Force de EU als uniform rechtskader te omschrijven; is evenwel van mening
dat voor contant gestorte overschrijvingen drempelwaarden moeten worden ingevoerd; wijst erop dat
„doeltreffende, op risicoanalyse gebaseerde procedures om overmakingen op te sporen waarvoor de vereiste informatie ontbreekt” technisch niet haalbaar zijn;
24. verzoekt het bankwezen dringend in samenwerking met de IT-industrie en controlediensten de
veiligheid van Online-Banking gestaag te vergroten en de klanten op begrijpelijke wijze over risico’s en te
nemen voorzorgsmaatregelen te informeren;
25. erkent dat het terugbrengen van de maximale verwerkingstijd voor betaalopdrachten van zes tot
drie werkdagen een voordeel is voor de consument maar is het met de Commissie eens dat grensoverschrijdende betalingsopdrachten in andere valuta dan euro op dit moment technisch nog niet op hetzelfde
niveau kunnen worden verwerkt als betalingsopdrachten in euro, hoewel grensoverschrijdende betalingsopdrachten in andere valuta dan euro dit niveau zo spoedig mogelijk dienen te bereiken;
26. is ingenomen met alle mechanismen voor een alternatieve beslechting van geschillen, waarmee
slepende procedures kunnen worden voorkomen. Wanneer door vrijwillige procedures voor het beslechten
van geschillen geen snel resultaat en geen doeltreffende klachten- en schadevergoedingsprocedure voor
consumenten kan worden verwezenlijkt, dient de verplichte invoering van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures in de lidstaten van de EU en op Europees niveau te worden overwogen;
27.

verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

P5_TA(2004)0349

Milieugericht levenscyclusconcept
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement  Geïntegreerd productbeleid  Voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept (COM(2003) 302  C5-0550/2003  2003/2221(INI))
Het Europees Parlement,


gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement (COM(2003) 302
 C5-0550/2003),



gezien het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (1),



gezien het Vijfde en Zesde kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,



gezien de conclusies van de Raad van Göteborg van 15 en16 juni 2001 met betrekking tot het proces
van Lissabon,



gezien Richtlijn 98/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 tot wijziging
van Richtlijn 93/38/EEG houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in
de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (2),



gezien het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad (COM(2003) 453),

(1) PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1.
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gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement  Naar een thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (COM(2003) 572) en de
mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement  Stimulering van technologieën voor duurzame ontwikkeling: een Actieplan voor de Europese Unie inzake Milieutechnologieënhet Actieplan inzake Milieutechnologieën (COM(2004) 38),



gelet op artikel 47, lid 2 en artikel 163 van zijn Reglement,



gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
(A5-0261/2004),

A. overwegende dat economieën vergelijkbaar zijn met ecosystemen, in die zin dat zij energie en materialen omzetten in producten en processen, maar daarvan verschillen doordat de hulpmiddelenstroom
in onze economie lineair verloopt terwijl de natuur cyclisch is; dat, tegen de achtergrond van snel
groeiende economieën en bevolkingen, productie en producten die tot afvalstromen leiden welke de
natuur niet kan absorberen of niet kunnen worden omgezet in nieuwe grondstoffen, uit een oogpunt
van duurzaamheid een steeds groter probleem vormen,
B.

overwegende dat de mens verstrekkende veranderingen in de biosfeer teweeg heeft gebracht,

C. overwegende dat opeenvolgende beleidsstappen weliswaar verbeteringen hebben gebracht, maar dat
daadwerkelijke vooruitgang naar duurzame groei door dergelijke maatregelen alleen niet kan worden
verwezenlijkt,
D. overwegende dat de samenleving haar materiële levensstandaard tijdelijk kan verhogen door het weerstandsvermogen van de aarde te overschrijden, maar dat daardoor tegelijkertijd ons natuurlijk kapitaal
wordt uitgeput, en dat de grenzen aan de welvaart in de toekomst door natuurlijk kapitaal in plaats
van door industriële innovatie en vaardigheden bepaald zullen worden,
E.

overwegende dat de belangen van de economie en het milieu niet met elkaar in strijd hoeven te zijn,
dat duurzame economische welvaart in de toekomst echter alleen mogelijk zal zijn in een marktsysteem waarin alle vormen van kapitaal, waaronder natuurlijk kapitaal, op hun werkelijke waarde worden geschat, en de kosten van schade aan de menselijke gezondheid en het milieu volledig in de
productprijs zijn verrekend,

F.

overwegende dat een transformatie van het huidige systeem van productie en consumptie dringend
noodzakelijk is, met als belangrijkste doelstelling de consumptie in een duurzame richting om te
buigen en de processen van extractie van grondstoffen, productie en productontwerp zoveel mogelijk
met natuurlijke processen en ontwerpen in overeenstemming te brengen,

G. overwegende dat de samenleving primair afhankelijk is van producten op basis van een reeks verschillende materialen: biologische, minerale en synthetische materialen, die vaak worden gecombineerd
voor de productie van composietmaterialen; en dat deze materialen zodanig moeten worden gebruikt
en verwerkt dat zij, na afloop van de gebruiksduur van de producten, geen nutteloos afval worden,
H. overwegende dat de totstandbrenging van levenscycli van producten aanzienlijk zou worden vergemakkelijkt door een geleidelijke eliminering van stoffen die persistent, toxisch en bioaccumulerend
zijn, of vergelijkbare problemen oproepen,
I.

overwegende dat het IPP-concept (geïntegreerd productbeleid) mogelijkheden biedt voor de totstandbrenging van een kader voor een systematische bundeling van die instrumenten van een op stoffen
gericht milieubeleid en een beleid ter bescherming van de natuurlijke elementen (zoals water, lucht
enz.) zoals die tot nu toe werden toegepast en die slechts een geïsoleerde invloed hebben gehad,
teneinde daaruit instrumenten te ontwikkelen ter bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen, afvalvermindering, een gecontroleerd gebruik van gevaarlijke stoffen die coherenter en daardoor
transparanter voor de consument en de industrie zijn,

J.

overwegende dat het voorstel van de Commissie, waarin prioriteit wordt gegeven aan „samenwerking
met de markt” zijn verdiensten heeft; dat een dergelijke strategie slechts kans van slagen heeft indien
de marktprijzen de reële kosten van productie en consumptie weerspiegelen; dat deze strategie moet
gepaard moet gaan met een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar de internalisering van
externe kosten en alleen kan slagen als duidelijke wetenschappelijke limietwaarden worden vastgesteld,
gebaseerd op het weerstandsvermogen en het behoud van de gezondheid van natuurlijke systemen,
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K. overwegende dat IPP bedoeld is als een integrerend concept, dat beginselen levert die bij het EUmilieubeleid in het algemeen in acht moeten worden genomen,
L.

overwegende dat de Commissie een reeks beleidsvoorstellen heeft gelanceerd die alle in verband staan
met IPP, zonder voldoende aandacht te besteden aan een integrerende systeemvisie en aan de vele
verbanden en synergieën die wel degelijk bestaan,

M. overwegende dat alle aandacht van de Commissie primair naar producten uitgaat, wat zeer te betreuren is, immers door diensten te leveren in plaats van producten worden krachtige prikkels gegeven
voor een efficiënter gebruik van energie en materialen,
N. overwegende dat ons industrieel systeem via de handel profiteert van verafgelegen ecosystemen en
vaak geen oog heeft voor de achteruitgang ervan; dat dit betekent dat inspanningen om de IPP-aanpak
op internationaal niveau te bevorderen, zoals in de mededeling wordt onderstreept, van groot belang
zijn,
O. overwegende dat de consumenten een grote behoefte hebben aan relevante informatie over de milieukenmerken van producten en dat er verschillende ecolabels weliswaar met de beste bedoelingen zijn
gelanceerd, maar dat de meeste ervan niet aan de verwachtingen hebben beantwoord; dat deze tekortkomingen met name op EU-niveau in het oog springen,
P.

overwegende dat de informatiestroom door de hele productketen heen dient te worden verbeterd, en
dat er behoefte is aan ontwikkeling en coördinatie van verschillende voorlichtingsinstrumenten, niet in
de laatste plaats om hergebruik en recycling te vergemakkelijken,

1.
is ingenomen met de mededeling over IPP, maar betreurt dat daarin slechts beperkte richtsnoeren
worden gegeven hoe de samenleving kan omschakelen op daadwerkelijk duurzame systemen voor productontwikkeling en -ontwerp;
2.
verzoekt de Commissie op de kortste mogelijke termijn een kaderrichtlijn inzake IPP in te dienen, die
gebaseerd is op een reeks duidelijk gedefinieerde beginselen en doelstellingen; wijst erop dat het doel niet is
om gedetailleerde vereisten voor productdesign te formuleren, maar om kadervoorwaarden vast te stellen
ter vereenvoudiging van bedrijfsmethoden in de toekomst die gebaseerd dienen te zijn op systeemdenken
waarbij prioriteit gegeven wordt aan hulpmiddelenefficiëntie en die geleidelijk aan gestructureerd dienen te
worden volgens biologische maatstaven;
3.
wijst erop dat het IPP-concept gericht moet zijn op de totstandbrenging van een kader voor een aan
producten gerelateerde bundeling van die instrumenten van een op stoffen gericht milieubeleid en een
beleid ter bescherming van de natuurlijke elementen (zoals water, lucht enz.), zoals die tot nu toe werden
toegepast en die slechts een geïsoleerde invloed hebben gehad, en op de onderlinge coherentie tussen deze
instrumenten; verzoekt de Commissie reële doelstellingen te formuleren, gericht op de vaststelling van
coherentie en consistentie op het terrein van de aan producten gerelateerde milieubescherming;
4.
verzoekt de Commissie bij de voorbereiding van de richtlijn rekening te houden met de noodzaak
van een horizontale beleidsaanpak, prioriteit te geven aan de belangrijkste problemen waarmee de Unie
zich geconfronteerd ziet, de mogelijkheid dat geïmporteerde goederen gedekt zijn te onderzoeken, zich
inspanningen te getroosten om de administratieve lasten voor ondernemingen te minimaliseren en een
richtlijn te ontwikkelen die voor het MKB de behartiging van zijn taken vereenvoudigt;
5.

stelt voor de hoofdbeginselen van het IPP-kader te baseren op:

a)

een op systemen gebaseerde aanpak waarin de levenscyclus van producten centraal staat en het ontwerp van producten primaire aandacht krijgt,

b)

een beter begrip van de werking van natuurlijke systemen, en besef van het feit dat het structureren
van de industrie volgens ecologische maatstaven zowel ten goede komt aan het milieu als aan de
winstmogelijkheden,

c)

te waarborgen dat producten na hun gebruiksduur idealiter geen nutteloos afval worden, maar worden
gescheiden en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe productiecycli,

d)

een beter begrip van de wijze waarop consumptiepatronen tot stand komen en hoe zij kunnen worden veranderd teneinde bij te dragen aan duurzame ontwikkeling,
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e)

optimalisering van het productontwerpproces via selectie van materialen met geringe effecten, bij
voorkeur biomaterialen; verder zou de concentratie van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van tal van
zware metalen, in de biosfeer niet systematisch mogen toenemen; daarnaast zouden chemische stoffen
zodanig moeten worden gebruikt dat zij zich niet kunnen verspreiden; de veiligheid van chemische
stoffen dient te worden geraamd via wetenschappelijke gevaren- en/of risicobeoordeling; er dient echter voorrang te worden gegeven aan het substitutiebeginsel, hetgeen betekent dat gevaarlijke stoffen,
onder meer tal van zware metalen, bij voorkeur moeten worden vervangen door onschadelijke stoffen
ofwel binnen streng gecontroleerde gesloten kringlopen worden hergebruikt;

f)

optimalisering van productietechnieken door de voorkeur te geven aan clustering van de productie
door hergebruik en recycling van materialen te stimuleren, met name door technieken te ontwikkelen
voor het scheiden en opwerken van gebruikte producten en materialen, die vervolgens als grondstof
voor nieuwe productiecycli kunnen worden gebruikt,

g)

vermindering van de effecten bij gebruik;

h) ten volle gebruik maken van het potentieel van ICT om miniaturisatie en dematerialisatie te bevorderen, energie- en materiaalefficiëntie te vergroten, de vraag naar transport te verminderen, en producten
in duurzame diensten om te zetten,
i)

maximale participatie van alle belanghebbenden;

6.
stelt voor de kortetermijndoelstellingen voor het IPP-kader te richten op terugdringing van emissie
van broeikasgassen, eutrofiërende en verzurende gassen en luchtverontreinigende stoffen, terugdringing
van de energie-intensiteit, terugdringing van het gebruik van gevaarlijke stoffen en terugdringing van het
gehalte aan gebruikte nieuwe materialen, vermindering van het waterverbruik en van de afvalproductie en
verruiming van het gebruik van hernieuwbare materialen;
7.
erkent dat, indien een dergelijk kader niet tot stand komt, de noodzakelijke signalen en prikkels aan
ontwerpers en beleidsmakers uitblijven; dringt erop aan dat het IPP-kader duidelijke streefcijfers voor deze
prioritaire milieudoelstellingen noemt, op basis van bestaande en toekomstige doelstellingen van de desbetreffende kaderrichtlijnen, internationale overeenkomsten en thematische strategieën, om een duidelijke
koers aan te geven voor ontwerpers en beleidsmakers;
8.
verzoekt de Commissie de industrie in het lopende IPP-proces door middel van samenhangende en
consistente regelingen terzijde te staan, om aldus een duurzame ontwikkeling te bevorderen en een hervorming van de traditionele bedrijfsmodellen in het kader van het streven om de ontwikkeling te stimuleren van beter geïntegreerde en op systemen gebaseerde methoden, zoals bij voorbeeld het clusteren van
productie, functioneel denken (producten in diensten omzetten), dematerialisering en ontwikkeling van
technologie op basis van imitatie van de natuur;
9.

verzoekt de Commissie prioriteit te geven aan de volgende acties:

a)

de noodzakelijke juridische en economische randvoorwaarden, doelstellingen en prikkels te ontwikkelen om IPP daadwerkelijk te realiseren,

b)

de kerngebieden voor O&O en proefprojecten vaststellen,

c)

doeltreffende voorlichtingsmethoden op consumentenniveau ontwikkelen en uitvoeren (productregisters, ecolabels en/of vergelijkbare methoden); voorlegging van een strategie hoe de verschillende voorlichtingsinstrumenten kunnen worden ontwikkeld en gecoördineerd ter verbetering van de informatiestroom in de gehele productketen;

d)

scholings- en bewustmakingsprogramma’s ontwikkelen en invoeren voor de samenleving als geheel,
met speciale aandacht voor bepaalde doelgroepen,

e)

de concepten IPP en levenscyclus integreren in alle belangrijke EU-beleidsterreinen;

f)

een plan opstellen voor de coördinatie van IPP met andere lopende processen, zoals relevante thematische strategieën, de verdere uitvoering van Johannesburg, Chemische strategieën, het Klimaatactieplan enz.;

10. dringt er bij de Commissie op aan na te gaan of er maatregelen mogelijk zijn voor het bevorderen
van duurzame consumptie, met speciale aandacht voor een verminderd gebruik van hulpmiddelen en voor
hulpmiddelefficiëntie, die consumenten in staat stellen duurzamer te handelen;
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11. dringt er bij de Commissie op aan de verschillende IPP-instrumenten (o.a. ecolabels, managementsystemen, overheidsopdrachten, EMAS, productinformatie enz.) zodanig te formuleren dat zij op elkaar
aansluiten, voor de consument duidelijk zijn en voor alle bedrijven toepasbaar zijn;
12. dringt er bij de Commissie op aan bij de verdere ontwikkeling van het IPP-concept bijzondere
aandacht te schenken aan de overdracht van kennis en milieu-informatie aan de consument;
13. dringt erop aan dat de Commissie ter bevordering van de consumptie van milieuvriendelijke producten, de lidstaten aanmoedigt verschillende stimulerende maatregelen in overweging te nemen, zoals
verlaagde belastingen, kortingen, enz.;
14. beveelt de Commissie aan het concept levenscyclus uit te werken tot een beleidsprincipe waarop
men zich beroepen kan, maar onderstreept dat er een realistisch begrip nodig is van de waarde en de
talrijke beperkingen van levenscyclusevaluaties (life cycle assesments, LCA), met name gezien de voortdurende problemen met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van LCA-gegevens;
15. dringt er bij de Commissie op aan bij alle relevante wetgevingsvoorstellen rekening te houden met
de integratie van het levenscyclusconcept;
16. beveelt de Commissie aan een strategie op te zetten om het concept levenscyclus en ecodesign toe
te voegen aan de doelstellingen in het lager en hoger onderwijs, ingenieursopleidingen en bedrijfsopleidingen;
17. dringt er bij de Commissie op aan de bestaande wetgeving te toetsen op haar IPP-compatibiliteit en
bepalingen die niet langer relevant zijn, te schrappen;
18. verzoekt de Commissie een referentiesysteem voor de belangrijkste productgroepen te ontwikkelen
om verbeteringen van de milieu-effecten in de loop der tijd te kunnen meten;
19. dringt er bij de Commissie op aan de sleutelrol te erkennen die beschikbaarheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens over de ecologische levenscyclus van producten spelen bij de verwezenlijking
van IPP  met name voor vergelijkend onderzoek, etikettering en andere IPP-instrumenten;
20. verzoekt de Commissie aan het Parlement en de Raad een voorstel voor te leggen over de vraag hoe
gewaarborgd kan worden dat producenten milieulevenscyclusgegevens over hun producten verstrekken en
hen daarbij steun kan worden verleend, alsmede over de vraag hoe deze informatie kan worden benut;
21. dringt er bij de Commissie op aan systemen te ontwikkelen voor de aankoop van technologie op
EU-niveau, die idealiter worden beheerd door de Commissie, dan wel beheerd worden door de lidstaten en
gecoördineerd worden door de Commissie, met het doel de ontwikkeling van meer functioneel georiënteerde innovatie, waaronder verbeterde milieuprestaties, te stimuleren;
22. staat erop dat de reële maatschappelijke en milieukosten in de marktprijzen tot uiting komen, opdat
„groene producten” de belangstelling van de consument wekken en om de ontwikkeling van duurzamere
producten te stimuleren; dringt er bij de Commissie op aan subsidies die ingaan tegen IPP te verminderen
en/of te schrappen; dringt er bij de Commissie op aan het voortouw te nemen bij de tenuitvoerlegging van
het beginsel „de vervuiler betaalt”; verzoekt de Commissie de „samenwerking met de markt” die in het
voorstel van de Commissie voorrang krijgt, te bevorderen en deze gepaard te doen gaan met een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar de internalisering van externe kosten;
23. verzoekt de Commissie het belang van de producentenverantwoordelijkheid met betrekking tot de
volledige levenscyclus van een product te erkennen en verzoekt haar derhalve een onderzoek in te stellen
naar en een verslag voor te leggen over de mogelijkheid om een algemene producentenverantwoordelijkheid voor milieu-aspecten, zoals ook reeds wordt toegepast voor productveiligheid, in te voeren;
24. verzoekt de Commissie minstens evenveel aandacht te besteden aan „dienstenontwerp” (functioneel
en systeemdenken) als aan „productontwerp” en binnen het IPP-concept duidelijke maatregelen te nemen
om van producten over te gaan op diensten, daar waar dit haalbaar is en het milieu ten goede komt;
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25. dringt er bij de Commissie op aan de resultaten en beperkingen van de nieuwe aanpak te evalueren
en voorstellen in te dienen voor een herziening van de nieuwe aanpak;
26. verzoekt de Commissie en de lidstaten voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van IPP;
27. beveelt aan dat de rol van detailhandelaren bij de levering van productinformatie nader wordt
onderzocht en dat de kritische rol van marketing en met name van de financiële sector en de verzekeringssector wordt erkend;
28. is van mening dat de toegang van het publiek tot milieu-informatie over producten een fundamentele voorwaarde en een prikkel is voor producenten om de effecten van de levenscyclus van hun producten
te beperken;
29. verzoekt de Commissie met lopende O&O-programma’s over milieuvriendelijk ontwerpen rekening
te houden, en de middelen van het Zesde Kaderprogramma actief te gebruiken om het interdisciplinair
onderzoek te stimuleren dat voor IPP noodzakelijk is, met inbegrip van de ontwikkeling van adequate
bedrijfsmodellen; is van mening dat daarbij speciale aandacht moet worden geschonken aan de ontwikkeling van normen voor herbruikbare materialen en van technieken om gelaagde materialen te scheiden;
30. verzoekt de Commissie een stuurcomité voor IPP en werkgroepen voor deelgebieden, zoals systeemontwerp, economische instrumenten, gegevens over de ecologische levenscyclus van producten en consumptiebeleid op te richten; is van mening dat daarnaast voor belanghebbenden een gedetailleerde werkplan en tijdschema’s voor acties, initiatieven en de tenuitvoerlegging ervan, als voorzien door de
Commissie, moeten worden vastgesteld; is verder van mening dat er bovendien onderzoek moet worden
verricht naar de vraag hoe de verschillende beoogde instrumenten ter bevordering van IPP op elkaar
inwerken, elkaar versterken en ondersteunen; is van mening dat belangrijke aspecten die daarbij de aandacht verdienen, maatregelen zijn die zowel individuele personen als bedrijven in staat stellen en motiveren
om levenscyclusaspecten te betrekken bij hun beslissingen, maatregelen om koplopers te stimuleren en te
belonen en om achterblijvers te dwingen zich meer in te spannen, alsmede maatregelen die zowel gericht
zijn op actuele uitdagingen als op lange-termijndoelstellingen;
31. verzoekt de Commissie initiatieven te nemen om kennisoverdracht inzake IPP (LCA, ecodesign enz.)
aan ontwikkelingslanden te bevorderen;
32.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

P5_TA(2004)0350

Veiligheid op zee
Resolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de veiligheid op zee
(2003/2235(INI))
Het Europees Parlement,


gelet op artikel 31 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin wordt
bepaald dat „iedere werknemer recht heeft op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden”,



gelet op zijn besluit van 6 november 2003 betreffende de instelling van een tijdelijke commissie voor
de verbetering van de veiligheid op zee (1),



onder verwijzing naar zijn resoluties van 21 november 2002 over de ramp met de olietanker prestige
voor de kust van Galicië (2), van 19 december 2002 over de maritieme veiligheid en maatregelen ter
bestrijding van de gevolgen van de door de olietanker Prestige veroorzaakte ramp (3) en van
23 september 2003 over de vergroting van de veiligheid op zee naar aanleiding van het vergaan van
de olietanker Prestige (4) en op zijn eerdere resoluties over de veiligheid op zee,

(1)
(2)
(3)
(4)

P5_TA(2003)0483.
PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 415.
PB C 31 E van 5.2.2004, blz. 258.
P5_TA(2003)0400.
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