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*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló 
egyezmény 25. és 26. cikke módosításának Európai Unió általi elfogadásáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12713/2013),

– tekintettel a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról 
szóló egyezmény 25. és 26. cikkének módosítására (12713/2013),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) 
bekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0304/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására (A7-0000/2013),

1. egyetért a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról 
szóló ENSZ-EGB-egyezmény 25. és 26. cikke módosításának Európai Unió általi 
elfogadásával

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2013. április 24-én a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB-egyezmény („a Helsinki Egyezmény”) 25. és 
26. cikkének módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot1 terjesztett elő.

Az egyezmény célja, hogy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-
EGB) tagállamaiban megteremtse a kétoldalú vagy többoldalú együttműködés kereteit a 
határokat átlépő vízfolyások szennyezésének megelőzése és ellenőrzése, valamint a víz 
ésszerű felhasználása érdekében. Az EU 1995 óta részes fele az egyezménynek.
Az egyezmény részes felei 2003-ban kifejezésre juttatták azon szándékukat, hogy az ENSZ-
EGB régión kívüli államoknak is lehetővé tegyék az egyezményhez való csatlakozást annak 
érdekében, hogy az egész világon elősegítsék a vízgyűjtő területeken való együttműködést. 
Az Európai Unió részt vett a részes felek 2003. évi ülésén, amelyen elfogadták azt a 
módosítást, amely minden ENSZ-tagállam számára lehetővé teszi, hogy a felek 
jóváhagyásával csatlakozzon az egyezményhez.
Miután 2012. november 8-ra a részes felek kétharmada formálisan elfogadta a módosítást, az 
e felek tekintetében 2013. február 6-án hatályba lépett2. Az EU jelenleg azon néhány részes 
fél egyike, amelyek formálisan még nem fogadták el a módosítást. A 25. és 26. cikk 
módosításának formális elfogadásához az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. 
cikkének (6) bekezdése szerint az Európai Parlament egyetértése szükséges.

A hatályos módosításokkal együtt az egyezmény különösen az ENSZ-EGB régióval határos 
országok – például Afganisztán, Kína, Irán és egyes közép-ázsiai országok – szempontjából 
bír majd jelentőséggel. 

Az Európai Parlament a 6. Vízügyi Világfórumról elfogadott, 2012. március 15-i 
állásfoglalásában már kifejtette álláspontját a módosítással kapcsolatban, és felhívta a 
Bizottságot, hogy „mozdítsa elő a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló 1992. évi Helsinki Egyezmény módosításainak 
hatálybalépését, lehetővé téve ily módon, hogy ezen eszköz alkalmazási köre az ENSZ-EB 
országain túlra is kiterjedjen”.

A fenti megfontolások alapján az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az 
egyezmény 25. és 26. cikkének módosításához annak érdekében, hogy az egyezmény 
megnyíljon a világ országai előtt, és olyan országok is csatlakozhassanak hozzá, amelyek nem 
tagjai az ENSZ-EGB-nek.

                                               
1 COM(2013)0239
2 Az egyezmény 21. cikkének (4) bekezdése értelmében az egyezmény módosítása „az Egyezményben részes 
azon Felek részére, melyek azt elfogadták, kilencven nappal azután lép életbe, hogy e Felek kétharmada a 
módosítás elfogadására vonatkozó okmányát az Egyezmény Letéteményesénél letétbe helyezte”. 


