
PR\1004473SL.doc PE519.755v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2013/0127(NLE)

26.9.2013

***
OSNUTEK PRIPOROČILA
o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe 25. in 26. člena Konvencije o 
varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v imenu 
Evropske unije

(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Matthias Groote



PE519.755v01-00 2/6 PR\1004473SL.doc

SL

PR_NLE-AP_art90

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in 
uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v imenu Evropske unije
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE)) 

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12713/2013),

– ob upoštevanju spremembe 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih 
vodotokov in mednarodnih jezer (12713/2013),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0304/2013),

– ob upoštevanju členov 81 in 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-
0000/2013),

1. odobri sprejetje spremembe 25. in 26. člena Konvencije UNECE o varstvu in uporabi 
čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v imenu Evropske unije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

24. aprila 2013 je Komisija objavila predlog1 sklepa Sveta o sprejetju spremembe 25. in 26. 
člena Konvencije UN/ECE o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer 
(Helsinške konvencije).

Namen navedene konvencije je vzpostaviti okvir za dvostransko ali večstransko sodelovanje 
za preprečevanje in nadzor onesnaževanja čezmejnih vodotokov ter racionalne rabe vode v 
državah članicah Ekonomske komisije OZN za Evropo (UN/ECE). Evropska unija je 
pogodbenica Konvencije od leta 1995:

leta 2003 so pogodbenice Konvencije izrazile željo, da se državam zunaj regije UN/ECE 
omogoči, da postanejo pogodbenice Konvencije, z namenom spodbujanja sodelovanja na 
ravni povodij po celem svetu. Evropska skupnost se je sestanka pogodbenic udeležila leta 
2003, na katerem je bila sprejeta sprememba, ki dopušča kateri koli državi, ki je članica 
Združenih narodov, da pristopi h Konvenciji, če to odobrijo pogodbenice.
8. novembra 2012 sta dve tretjini pogodbenic uradno sprejeli navedeno spremembo in ta je za 
te pogodbenice začela veljati 6. februarja 20132. EU je trenutno ena od redkih pogodbenic, ki 
navedene spremembe še ni uradno sprejela. Uradno sprejetje spremembe 25. in 26. člena v 
skladu s členom 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije zahteva odobritev Evropskega 
parlamenta.

Ko sprememba začne veljati, bo Konvencija imela poseben pomen za države, ki mejijo na 
regijo UN/ECE, kot so Afganistan, Kitajska in nekatere države osrednje Azije. 
V svoji resoluciji o šestem svetovnem forumu o vodi, sprejeti dne 15. marca 2012, je 
Evropski parlament že izrazil svoje mnenje o spremembi in Komisijo pozval, naj spodbuja 
uveljavitev sprememb Helsinške konvencije, da bi razširili domet tega instrumenta, ki 
zaenkrat zajema zgolj države UN/ECE. 
Glede na zgoraj navedeno poročevalec priporoča, da Parlament odobri spremembo 25. in 26. 
člena Konvencije, da se ta odpre na svetovni ravni in da se omogoči pristop držav, ki niso 
članice UN/ECE in si želijo pristopiti h Konvenciji.

                                               
1 COM(2013)0239
2 V skladu s čl. 21/4 Konvencije začne sprememba Konvencije za pogodbenice Konvencije, ki so jo sprejele, 
veljati na 19. dan po datumu, ko dve tretjini teh pogodbenic deponirata svoje listine o sprejemu pri depozitarju. 


