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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot aanvaarding namens de Europese Unie 
van de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en 
het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12713/2013),

– gezien de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en 
het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren (12713/2013),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 
lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C7-0304/2013),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2013),

1. hecht namens de Europese Unie zijn goedkeuring aan de wijziging van de artikelen 25 en 
26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende 
waterlopen en internationale meren;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 24 april 2013 publiceerde de Commissie een voorstel1 voor een besluit van de Raad tot 
aanvaarding van de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de 
bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren 
(Verdrag van Helsinki).

Doel van dit verdrag is het vaststellen van een kader voor bilaterale of multilaterale 
samenwerking om de vervuiling van grensoverschrijdende waterlopen te voorkomen en te 
beheersen en om een rationeel gebruik van water door de landen van de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te verzekeren. De EU is sinds 1995 partij 
bij het verdrag.

In 2003 hebben de partijen de wens uitgesproken toe te staan dat ook landen buiten de 
VN/ECE-regio partij bij het verdrag kunnen worden teneinde de samenwerking in 
stroomgebieden in de hele wereld te bevorderen. De Europese Gemeenschap heeft 
deelgenomen aan de vergadering van de partijen van 2003 waar de wijziging, die elke staat 
die lid is van de Verenigde Naties toestaat om na goedkeuring door de partijen tot het verdrag 
toe te treden, is aangenomen.

Nadat twee derde van de partijen de wijziging vóór 8 november 2012 formeel had 
goedgekeurd, is deze voor de betrokken partijen op 6 februari 2013 in werking getreden2. 
De EU is momenteel een van de weinige partijen die de wijziging nog niet formeel heeft 
goedgekeurd. De formele aanvaarding van de wijziging van de artikelen 25 en 26 vereist de 
goedkeuring van het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 218, lid 6, van het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie.

Zodra de wijziging in werking treedt, wordt het verdrag van bijzonder belang voor de landen 
die aan de VN/ECE-regio grenzen, zoals Afghanistan, China, Iran en bepaalde Centraal-
Aziatische staten. 

In een resolutie over het 6e Wereldwaterforum van 15 maart 2012 had het Parlement zijn 
standpunt over de wijziging reeds duidelijk gemaakt door de Commissie te verzoeken "de 
inwerkingtreding van de amendementen op het Verdrag van Helsinki te bevorderen teneinde 
de reikwijdte van dit instrument tot buiten de landen van de Economische Commissie van de 
Verenigde Naties voor Europa uit te breiden".

In het licht van bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn 
goedkeuring te hechten aan de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het verdrag, om dit  in 
de hele wereld open te stellen en toetreding toe te staan van landen buiten de VN/ECE-regio 
die dat wensen.

                                               
1 COM(2013) 0239.
2 Krachtens artikel 21, lid 4 van het verdrag treedt een wijziging van het verdrag ten aanzien 
van partijen die deze hebben goedgekeurd in werking op de negentigste dag nadat de 
depositaris van ten minste twee derde van die partijen een akte van goedkeuring heeft 
ontvangen.  


