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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en 
ändring av artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och användning av 
gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (12713/2013),

– med beaktande av en ändring av artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och 
användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (12713/2013),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0304/2013),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner på Europeiska unionens vägnar ändringen av artiklarna 25 
och 26 i konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och 
internationella sjöar.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Den 24 april 2013 lade kommissionen fram ett förslag1 till rådets beslut om att godta en 
ändring av artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och användning av 
gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (Helsingforskonventionen).

Konventionen avser att skapa en ram för bilateralt eller multilateralt samarbete i syfte att 
förebygga och kontrollera förorening av gränsöverskridande vattendrag och se till att de 
länder som ingår i FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) använder 
vattenresurserna rationellt. EU är sedan 1995 part i konventionen.
År 2003 uttryckte parterna i konventionen önskemål om att låta länder utanför Unece-området 
bli parter i konventionen i avsikt att främja ett globalt samarbete om floders 
avrinningsområden. Europeiska gemenskapen deltog i mötet 2003, där parterna antog en 
ändring enligt vilken varje stat som är medlem av Förenta nationerna också kan bli part i 
konventionen på villkor att detta godkänns av parterna.

Under förutsättning att två tredjedelar av parterna formellt godtagit ändringen senast den 
8 november 2012 trädde den ikraft för dessa parter den 6 februari 20132. EU är nu en av få 
återstående parter som ännu inte formellt har godtagit ändringen. För ett formellt godtagande 
av ändringen av artiklarna 25 och 26 krävs enligt artikel 218.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt Europaparlamentets godkännande.

När ändringarna har trätt i kraft kommer konventionen att bli särskilt viktig för länder som 
gränsar till Unece-området, såsom Afghanistan, Kina, Iran och vissa stater i Centralasien. 

Parlamentet har i sin resolution om det sjätte världsforumet för vatten som antogs den 
15 mars 2012 redan förklarat sin ståndpunkt angående ändringen och uppmanat 
kommissionen att främja ikraftträdandet av ändringarna till Helsingforskonventionen för att 
utvidga tillämpningen av detta instrument till länder utanför FN:s ekonomiska kommission för 
Europa.
Med hänsyn till vad som anförts ovan rekommenderar föredraganden att parlamentet 
godkänner ändringen av artiklarna 25 och 26 i konventionen för att öppna för ett globalt 
deltagande i konventionen och göra det möjligt för länder utanför Unece-området som vill 
ansluta sig till den att kunna göra detta.

                                               
1 COM(2013)0239.
2 Enligt artikel 21.4 i konventionen ska ändringar till konventionen träda i kraft för de parter till konventionen 
som har godtagit ändringen den nittionde dagen efter den dag då två tredjedelar av dessa parter deponerade sina 
godtagandeinstrument för ändringen hos depositarien.


