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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej podpisania, w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie 
ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2009)0436),

– uwzględniając art. 175 ust. 1 i art. 300 ust. 2 traktatu WE,

- uwzględniając akapit pierwszy art. 300 ust. 3 traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7–0163/2009),

– uwzględniając art. 55 i art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2009),

1. zatwierdza podpisanie protokołu dodatkowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz ....
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie:

Umowa ta jest jedną z szeregu regionalnych umów dotyczących wód morskich, które UE 
zawarła z niektórymi pojedynczymi państwami członkowskimi oraz sąsiadującymi z UE 
krajami trzecimi. Do umów tych należy konwencja helsińska, umowa z Bonn, konwencja 
barcelońska oraz w tym przypadku umowa z Lizbony. Każda z tych umów obejmuje inne 
części mórz otaczających państwa UE i ma na celu umożliwienie podejmowania przez strony 
umów indywidualnych lub zbiorowych działań w przypadku zanieczyszczenia lub groźby 
wystąpienia zanieczyszczenia wód czy wybrzeży.

Umowa lizbońska została podpisana w październiku 1990 r., ale nigdy nie weszła w życie
z uwagi na spór polityczny między Hiszpanią a Marokiem (które są sygnatariuszami tej 
umowy) dotyczący „południowych granic” (Sahara Zachodnia), o których mowa w art. 3 
lit. c) tej umowy. Protokół dodatkowy, w którym rozwiązano spór i nadano odpowiednie 
brzmienie art. 3 lit. c), został podpisany przez Portugalię, Hiszpanię, Francję i Maroko 
dopiero niedawno, tj. w maju 2008 r. Wspólnota Europejska również go podpisała w dniu 
25 marca.

Uwagi:

Wraz z podpisaniem protokołu dodatkowego umowa lizbońska może wejść w życie 20 lat po 
jej podpisaniu.

Sprawozdawczyni ma świadomość, że przyjęte w następstwie katastrof tankowców Erika
i Prestige trzy pakiety legislacyjne UE dotyczące wód morskich, mające na celu głównie 
zapobieganie wypadkom powodującym zanieczyszczenie oraz radzenie sobie z nimi, jeżeli do 
nich dojdzie, ustanawiają standardy ochrony wód i wybrzeży UE. Regionalne konwencje 
dotyczące wód morskich, których stronami są również liczne kraje trzecie sąsiadujące z UE, 
stanowią instrument umożliwiający przeniesienie standardów UE na grunt tych krajów.

Sprawozdawczyni chciałaby przytoczyć zjawisko, któremu nie poświęcono należytej uwagi
z punktu widzenia polityki i ochrony środowiska, ponieważ występuje ono z dala od wzroku 
opinii publicznej. Niedawno poświęcono mu jednak trochę uwagi w ramach Rady Ministrów 
(ds. środowiska), kiedy to w dniu 21 października 2009 r. holenderska delegacja poddała pod 
dyskusję kwestię „plastikowej zupy”. Chodzi tu o unoszącą się na powierzchni Pacyfiku masę 
plastiku i gumy (ok.  tj. 34 razy większej od powierzchni Holandii). Staje się to jednak coraz 
poważniejszym problemem na Oceanie Atlantyckim, podobnie jak sprawa starych, 
porzuconych i zaginionych sieci rybackich.

Czy wiemy, jaki wpływ ma ta dryfująca masa plastiku na środowisko morskie (ssaki, ptaki, 
ryby, wodorosty, glony itp.) oraz jego zdolność pochłaniania CO2? Czy umowa lizbońska lub 
pozostałe regionalne umowy dotyczące wód morskich obejmują swym zakresem ogromne 
zanieczyszczenia naszych mórz plastikowymi lub gumowymi odpadami, czy należy się nimi 
zająć w ramach konwencji OSPAR?

Jeżeli nie, to czy można dokonać w tych umowach zmian, tak aby umożliwiały one zajęcie się 
tym problemem?


