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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset 
saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse 
nimel
(KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0436);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ja artikli 300 lõiget 2;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0163/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2009),

1. kiidab lisaprotokolli sõlmimise heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning ...
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Käesolev leping on üks piirkondlikest merd käsitlevatest lepingutest, mille EL on sõlminud 
mõningate liikmesriikide ja kolmandate naaberriikidega. Nimetatud lepingute võrgustiku 
moodustavad Helsinki konventsioon, Bonni leping, Barcelona konventsioon ning antud juhul 
ka Lissaboni leping, millest igaüks hõlmab ELi riikidega piirnevat erinevat mereala ning mille 
eesmärk on lepinguosaliste eraldi või ühine sekkumine mere- või rannikureostuse või 
reostusohu korral.

Lissaboni leping sõlmiti 1990. aasta oktoobris, kuid jäi jõustumata kahe lepinguosalise, 
Hispaania ja Maroko vahelise, lepingu artikli 3 punktis c nimetatud „lõunapiire“ (Lääne-
Saharat) puudutava territoriaalvaidluse tõttu. Lepingu lisaprotokolli, millega lahendati 
erimeelsused ja leiti artikli 3 punktile c sobiv sõnastus, allkirjastasid Portugal, Hispaania, 
Prantsusmaa ja Maroko alles 2008. aasta mais, ning Euroopa Ühendus kirjutas sellele alla 25. 
märtsil.

Märkused

Tänu nimetatud lisaprotokolli sõlmimisele võib Lissaboni leping nüüd, 20 aastat pärast selle 
allkirjastamist, jõustuda.

Raportöör on teadlik, et ELi õiguse kolme merenduspaketiga, mis sõlmiti „Erika“ ja 
„Prestige’iga“ toimunud õnnetuste järel eeskätt reostusjuhtude ärahoidmiseks ja toimumise 
korral neile reageerimiseks, kehtestatakse normid ELi vete ja rannikute kaitseks. 
Piirkondlikud merekonventsioonid, mille lepinguosalised on ka paljud kolmandad 
naaberriigid, on vahend ELi normide ülevõtmiseks neis kolmandates riikides.

Raportöör tahaks rääkida ühest nähtusest, mis ei ole leidnud vajalikul määral poliitikute ja 
keskkonnakaitsjate tähelepanu, kuna see ei toimu avalikkuse silma all. Hiljuti küll pööras 
sellele mingil määral tähelepanu keskkonnaministrite nõukogu pärast seda, kui Madalmaade 
delegatsioon 21. oktoobril 2009 tõstatas arutamiseks nn plastiksupi küsimuse. Küsimus 
puudutab Vaikses ookeanis triivivat kummi- ja plastikulaama, mille pindala on ligikaudu 
1 350 000 km2 ehk 34 korda Madalmaade pindalast suurem. Koos vanade, minema visatud ja 
kaduma läinud võrkudega muutub see üha tõsisemaks probleemiks ka Atlandi ookeanil.

Kas me teame, kuidas see triiviv plastikulaam mõjutab merekeskkonda (imetajaid, linde, kalu, 
mererohtu, vetikaid jne) ja nende süsihappegaasi sidumise võimet? Kas meie merede ulatuslik 
reostumine plast- või kummirämpsuga kuulub Lissaboni lepingu või teiste merealaste 
piirkondlike lepingute reguleerimisalasse, või tuleks sellega tegeleda Kirde-Atlandi 
merekeskkonna kaitse konventsiooni (OSPARi konventsioon) raames?

Kui see sinna ei kuulu, siis kas nimetatud lepinguid saab selliselt muuta, et need võimaldaksid 
ka selle probleemiga tegeleda?


