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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af 
tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige 
Atlanterhavs kyster og vande mod forurening
(KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0436),

– der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og artikel 300, stk. 2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C7-0163/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2009),

1. godkender indgåelsen af tillægsprotokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
…… .
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Indledning

Denne aftale udgør en del af et netværk af regionale havaftaler, som EU indgik med visse 
enkelte medlemsstater og nabotredjelande. Netværket består af Helsinki-konventionen, Bonn-
overenskomsten og Barcelona-konventionen og i dette tilfælde Lissabon-overenskomsten, og 
hver af disse omfatter forskellige dele af havet rundt om EU-landene og sigter imod 
individuel eller kollektiv indgriben fra overenskomstparternes side i tilfælde af forurening 
eller trussel om forurening af havene eller kysterne.

Lissabon-overenskomsten blev undertegnet i oktober 1990, men trådte aldrig i kraft på grund 
af en territoriel strid mellem Spanien og Marokko, to af overenskomstparterne, om 
"sydgrænsen" (Vestsahara), som omtales i aftalens artikel 3, litra c). Tillægsprotokollen, hvor 
striden blev bilagt og en passende ordlyd for artikel 3, litra c), blev fundet, blev undertegnet i 
maj 2008 af Portugal, Spanien, Frankrig og Marokko. Det Europæiske Fællesskab 
undertegnede den den 25. marts.

Kommentarer

Med indgåelsen af denne tillægsprotokol kan Lissabon-overenskomsten træde i kraft, 20 år 
efter at den blev undertegnet.

Ordføreren er opmærksom på, at de tre havpakker i EU-lovgivningen, der hovedsagelig har til 
formål at forebygge og, om nødvendigt, tackle forureningsulykker i tiden efter Erika- og 
Prestige-ulykkerne, fastlægger normer for beskyttelse af EU's farvande og kyster. De 
regionale havkonventioner, som også mange nabotredjelande er aftaleparter i, er et redskab til 
at overføre EU-normer til disse tredjelande.

Ordføreren vil gerne nævne et fænomen, som ikke har fået den politiske og miljømæssige 
opmærksomhed, det fortjener, da det opstår fjernt fra offentlighedens øje. Men for nylig blev 
det dog givet nogen opmærksomhed i Rådet (miljø), da den hollandske delegation den 21. 
oktober 2009 satte problemet vedrørende "plastiksuppen" til drøftelse. Dette refererer til den 
drivende masse af plastik og gummi (34 gange størrelsen af Nederlandene: +/-1.350.000 km2) 
i Stillehavet. Men det er også sammen med spørgsmålet om gamle kasserede og tabte fiskenet 
ved at blive et større problem i Atlanterhavet.

Ved vi, hvilke indvirkninger denne flydende plastikmasse har på havmiljøet (pattedyr, fugle, 
fisk og alger osv.) og disses C02-indfangningskapacitet? Henhører den enorme forurening af 
vore farvande med plastik- eller gummiaffald under Lissabon-overenskomstens eller andre 
regionale havaftalers anvendelsesområde, eller bør dette behandles inden for rammerne af 
OSPAR-konventionen?

I benægtende fald, kan disse aftaler tilpasses, således at de omfatter behandlingen af dette 
problem?


