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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας για 
την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη 
ρύπανση
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0436),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0163/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.



PE430.418v01-00 6/7 PR\794127EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Εισαγωγή

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος ενός δικτύου περιφερειακών θαλάσσιων συμφωνιών που 
συνήψε η ΕΕ με ορισμένα μεμονωμένα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες. Το δίκτυο
συνίσταται στη Σύμβαση του Ελσίνκι, τη Συμφωνία της Βόννης, τη Σύμβαση της 
Βαρκελώνης και, στην παρούσα περίπτωση, στη Συμφωνία της Λισαβόνας, καθεμία από τις 
οποίες καλύπτει διαφορετικά τμήματα της θάλασσας που βρέχουν τις χώρες της ΕΕ και 
αποσκοπούν σε μεμονωμένη ή συλλογική παρέμβαση των συμβαλλομένων μερών σε 
περίπτωση ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης των θαλασσών ή των ακτών.

Η Συμφωνία της Λισσαβόνας υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1990 αλλά ουδέποτε τέθηκε σε 
ισχύ λόγω της εδαφικής διαφοράς μεταξύ δύο εκ των συμβαλλομένων μερών, της Ισπανίας 
και του Μαρόκου, όσον αφορά τα «νότια σύνορα» (Δυτική Σαχάρα) που μνημονεύει το 
άρθρο 3(γ) της συμφωνίας. Το πρόσθετο πρωτόκολλο με το οποίο διευθετήθηκε η διαφορά 
και εξευρέθη κατάλληλη διατύπωση για το άρθρο 3(γ), υπεγράφη μόλις τον Μάιο του 2008 
από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Μαρόκο, ενώ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 
υπέγραψε στις 25 Μαρτίου.

Παρατηρήσεις

Με τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου η Συμφωνία της Λισσαβόνας μπορεί να τεθεί σε 
ισχύ, είκοσι έτη μετά την υπογραφή της.

Ο εισηγητής έχει επίγνωση ότι οι τρεις δέσμες νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη θάλασσα
που αποσκοπούσαν κυρίως στην αποτροπή αλλά, και όταν συμβεί, στην αντιμετώπιση των
ατυχημάτων ρύπανσης, μετά τα ατυχήματα των δεξαμενοπλοίων Erika και Prestig, θεσπίζουν 
πρότυπα όσον αφορά την προστασία των υδάτων και των ακτών της ΕΕ. Οι περιφερειακές 
θαλάσσιες συμβάσεις, στις οποίες πολλές από τις γειτονικές τρίτες χώρες αποτελούν
συμβαλλόμενα μέρη, συνιστούν μέσο μεταφοράς των προδιαγραφών της ΕΕ στις εν λόγω 
τρίτες χώρες. 

Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ένα φαινόμενο που δεν έτυχε της δέουσας πολιτικής και 
περιβαλλοντικής προσοχής, καθόσον δεν είναι δυνατόν να το αντιληφθεί το ευρύ κοινό. 
Πρόσφατα, ωστόσο, δόθηκε κάποια σημασία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών 
(Περιβάλλοντος) όταν, στις 21 Οκτωβρίου 2009, η ολλανδική αντιπροσωπεία έθεσε προς 
συζήτηση το θέμα της «πλαστικής σούπας». Το ζήτημα αφορά την νεφελώδη μάζα πλαστικού 
και ελαστικών (που είναι 34 φορές μεγαλύτερο από το εμβαδόν της επιφάνειας των Κάτω 
Χωρών: +/-1.350.000 km2) στον Ειρηνικό Ωκεανό. Καθίσταται όμως, παράλληλα με το θέμα 
των παλαιών, εγκαταλελειμμένων και χαμένων αλιευτικών διχτυών, ένα συνεχώς εντεινόμενο
πρόβλημα και στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Γνωρίζουμε άραγε ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιπλέουσας αυτής πλαστικής μάζας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον (θηλαστικά, πτηνά, ψάρια, φύκια και άλγη κλπ) καθώς και την 
ικανότητα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα; Η μαζική ρύπανση των θαλασσών μας με 
πλαστικά ή ελαστικά απόβλητα εμπίπτει άραγε στο πεδίο αναφοράς της Συμφωνίας της 
Λισσαβόνας ή άλλων περιφερειακών θαλασσών συμφωνιών ή μήπως εμπίπτει στο πλαίσιο 
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των συμφωνιών Όσλου-Παρισίων (OSPAR);

Αν δεν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσαν οι συμφωνίες αυτές να προσαρμοστούν κατά τρόπο 
που να περιλάβουν και να αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα;


