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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\794127SV.doc 3/6 PE430.418v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................6



PE430.418v01-00 4/6 PR\794127SV.doc

SV



PR\794127SV.doc 5/6 PE430.418v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av 
tilläggsprotokollet till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten 
mot föroreningar
(KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0436),

– med beaktande av artiklarna 175.1 och 300.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C7-0163/2009),

– med beaktande av artikel 55 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av tilläggsprotokollet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Inledning

Detta avtal ingår i ett nätverk av regionala avtal om havsförorening som EU ingått med 
enskilda medlemsstater och angränsande tredjeländer. I nätverket ingår 
Helsingforskonventionen, Bonnavtalet, Barcelonakonventionen, och i detta fall även 
Lissabonavtalet. Varje avtal täcker olika delar av havsområdena runt EU och syftar till att se 
till att de avtalsslutande partnerna enskilt eller kollektivt ingriper i händelse av förorening, 
eller vid risk för förorening, av hav och kuster.

Lissabonavtalet undertecknades i oktober 1990 med trädde aldrig i kraft på grund av en tvist 
om de ”södra gränserna” (Västsahara) mellan två av de avtalsslutande parterna, Spanien och 
Marocko, vilken tas upp i artikel 3 c i avtalet. Tilläggsprotokollet, där man fann en lösning på 
konflikten och en lämplig formulering för artikel 3 c, undertecknades så sent som i maj 2008 
av Portugal, Spanien, Frankrike och Marocko, och av Europeiska gemenskapen den 25 mars.

Anmärkningar

Ingåendet av detta tilläggsprotokoll innebär att Lissabonavtalet kan träda ikraft, tjugo år efter 
det att det undertecknades.

Föredraganden är medveten om att gemenskapslagstiftningens tre sjöfartspaket främst har 
utformats i syfte att förhindra föroreningsolyckor och hantera sådana olyckor efter olyckorna 
med oljetankfartygen Erika och Prestige, och att de fastställer standarder för skyddet av 
EU:s vatten och kuster. De regionala havskonventionerna, som har många angränsande 
tredjeländer som konventionsslutande parter, är en mekanism för att överföra EU:s standarder 
på dessa tredjeländer.

Föredraganden skulle vilja ta upp ett problem som inte har fått någon större uppmärksamhet 
från politiskt håll och miljöhåll eftersom det pågår utanför offentlighetens ljus. Nyligen 
uppmärksammades det dock till viss del i rådet (miljö), när den nederländska delegationen 
den 21 oktober 2009 tog upp problemet med ”plastsoppan” till diskussion. Plastsoppan är den 
flytande massa av plast- och gummiavfall (till ytan 34 gånger så stor som Nederländerna, 
dvs. +/–1 350 000 km2) som driver runt i Stilla havet. Detta problem – liksom frågan om 
gamla, kasserade och förlorade fiskenät – är dock ett allt större problem också i Atlanten.

Vet vi något om hur denna flytande plastmassa påverkar havsmiljön (t.ex. däggdjur, fåglar, 
fiskar, sjögräs och alger) och havets koldioxidupptagningsförmåga? Faller denna massiva 
plast- och gummiskräpförorening av våra hav inom räckvidden för Lissabonavtalet eller andra 
regionala avtal om havsförorening eller bör detta problem tas upp inom ramen för 
konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten?

Om inte, kan dessa avtal anpassas så att de även täcker in hanteringen av detta problem? 


