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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на 
Европейската общност на Допълнителния протокол към Споразумението за 
сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически 
океан срещу замърсяване
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид  предложението за решение на Съвета (COM(2009)0436),

– като взе предвид член 175, параграф 1 и член 300, параграф 2, от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която 
Съветът се е консултирал с него (C7-0163/2009),

– като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2009),

1. одобрява сключването на Допълнителния протокол;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на...
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение:

Споразумението е част от мрежа от регионални морски споразумения, сключени от ЕС 
с някои отделни държави-членки и съседни трети страни. Мрежата се състои от 
Хелзинкската конвенция, Споразумението от Бон, Барселонската конвенция и, в този 
случай, от Лисабонското споразумение, като всеки от тези документи покрива различни 
части от моретата около държавите от ЕС и има за цел индивидуална или колективна 
намеса на договарящите се страни в случай на замърсяване или заплаха от замърсяване 
на моретата или бреговете.

Лисабонското споразумение беше подписано през октомври 2010 г., но така и не влезе 
в сила заради териториален спор между Испания и Мароко, две от договарящите се 
страни, относно "южната граница" (Западна Сахара), посочена в член 3, буква в) на 
споразумението. Допълнителният протокол, в който беше разрешен спорът и в който 
беше намерена подходяща формулировка на член 3, буква в), беше подписан наскоро, 
през май 2008 г., от Португалия, Испания, Франция и Мароко, като Европейската 
общност също го подписа на 25 март.

Забележки:

Със сключването на допълнителния протокол Лисабонското споразумение може да 
влезе в сила 20 години след като беше подписано.

Докладчикът е започнат с факта, че трите "морски" пакета от законодателство на ЕС, 
чието предназначение, вследствие на произшествията с танкерите "Ерика" и "Престиж",  
е най-вече да предотвратяват произшествия със замърсяване и да предприемат 
действия, когато има такива, определят стандартите за защита на водите и бреговете на 
ЕС. Регионалните морски конвенции, по които договарящи се страни са и много 
съседни трети страни, са инструмент за транспониране на стандартите на ЕС в тези 
трети страни.

Докладчикът би желал да спомене един феномен, който до момента не е получил 
подобаващото внимание в политически и екологичен аспект, тъй като се проявява 
далеч от очите на обществеността. Неотдавна обаче известно внимание беше насочено 
към него в рамките на Съвета на министрите (по околна среда), когато на 21 октомври 
2009 г. нидерландската делегация представи за разискване проблема, свързан със 
„супата от пластмаса“. Става въпрос за масата от пластмаси и гума (34 пъти по-голяма 
от площта на Нидерландия, или това е около 1 350 000 квадратни километра), която се 
носи по повърхността на Тихия океан. Този проблем също така - наред с проблема, 
свързан със старите, изхвърлени или загубени рибарски мрежи - придобива все по-
големи размери и в Атлантическия океан. 

Известно ли ни е какви са последиците от тази плаваща маса от пластмаса за морската 
среда (бозайници, птици, риби, морски водорасли и др.) и техния капацитет за улавяне 
на C02? Масовото замърсяване на нашите морета с остатъци от пластмаса или гума 
попада ли в обхвата на Лисабонското споразумение или на регионалните морски 
споразумения или то следва да се разгледа в рамките на Конвенцията за защита на 
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морската среда в североизточната част на Атлантическия океан?

При отрицателен отговор, тези споразумения могат ли да се адаптират, за да включат 
борбата срещу този проблем?


