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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien 
suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan 
vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta
(KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0436),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 
2 kohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0163/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

1. hyväksyy lisäpöytäkirjan vahvistamisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä ... .
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PERUSTELUT

Johdanto

Yhteistyösopimus Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta on 
yksi alueellisista merisopimuksista, joita EU on tehnyt yksittäisten jäsenvaltioiden ja 
kolmansien naapurimaiden kanssa. Lissabonin yhteistyösopimuksen lisäksi tällaisia 
sopimuksia ovat Helsingin yleissopimus, Bonnin sopimus ja Barcelonan yleissopimus. Kukin 
niistä kattaa tietyn EU:n jäsenvaltioita ympäröivän merialueen, ja sopimuspuolet sitoutuvat 
niissä toteuttamaan yksittäisiä tai yhteisiä toimia vesien tai rannikkojen pilaantumisen tai 
pilaantumisen uhkan varalta.

Lissabonin yhteistyösopimus allekirjoitettiin lokakuussa 1990, mutta se ei koskaan tullut 
voimaan kahden sopimuspuolen – Espanjan ja Marokon – välisen, sopimuksen 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitettua "eteläistä rajaa" (Länsi-Sahara) koskevan aluekiistan takia. 
Portugali, Espanja, Ranska ja Marokko allekirjoittivat vasta toukokuussa 2008 
lisäpöytäkirjan, jossa kiista ratkaistiin muuttamalla 3 artiklan c alakohdan sanamuotoa. 
Euroopan yhteisö allekirjoitti lisäpöytäkirjan 25. maaliskuuta 2009.

Huomioita

Lisäpöytäkirjan vahvistamisen myötä Lissabonin yhteistyösopimus voi tulla voimaan 
20 vuotta sen jälkeen, kun se allekirjoitettiin.

Esittelijä on tietoinen siitä, että EU:n kolmessa meriympäristöä käsittelevässä 
lainsäädäntöpaketissa, joiden tarkoituksena on pääasiassa estää meren pilaantumiseen johtavia 
onnettomuuksia ja puuttua niihin Erikan ja Prestigen onnettomuuksien jälkimainingeissa, 
asetetaan EU:n vesien ja rannikkojen suojelemista koskevia vaatimuksia. Alueelliset 
merisopimukset, joiden sopimuspuolina on myös monia kolmansia naapurimaita, ovat väline, 
jonka avulla EU:n vaatimukset voidaan ulottaa koskemaan kyseisiä kolmansia maita.

Esittelijä haluaisi ottaa esille ilmiön, joka ei ole saanut osakseen ansaitsemaansa poliittista ja 
ympäristöllistä huomiota, sillä se tapahtuu julkisuudelta piilossa. Äskettäin se kuitenkin 
tuotiin esille ympäristöministerien neuvostossa, kun Alankomaiden valtuuskunta otti 
21. lokakuuta 2009 puheeksi ns. muovikeittoa koskevan ongelman. Käsitteellä tarkoitetaan 
Tyynellämerellä ajelehtivaa muovi- ja kumilauttaa (jonka pinta-ala on Alankomaiden pinta-
alaan verrattuna 34-kertainen eli noin 1 350 000 km2). Ongelma on kuitenkin pahenemassa 
myös Atlantilla, jolla ajelehtii vanhoja, hylättyjä ja kadonneita kalaverkkoja.

Tiedämmekö, miten tällainen kelluva muovilautta vaikuttaa meriympäristöön (kuten 
nisäkkäisiin, lintuihin, kaloihin ja merileviin) ja sen kykyyn varastoida hiilidioksidia? 
Kuuluuko merien laajamittainen pilaantuminen muovi- tai kumijätteen takia Lissabonin 
yhteistyösopimuksen tai muiden alueellisten merisopimusten soveltamisalaan vai pitäisikö 
tätä seikkaa käsitellä OSPAR-yleissopimuksessa?

Ellei, voidaanko kyseisiä sopimuksia muuttaa niin, että niissä käsiteltäisiin tätä ongelmaa?


