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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
protokollen om integreret kystzoneforvaltning til konventionen om beskyttelse af 
Middelhavets havmiljø og kystområder
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2010)0030),

– der henviser til artikel 192, stk. 1, samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a) i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den 19. februar 2010 offentliggjorde Kommissionen et forslag1 til Rådets afgørelse om 
indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning 
(ICZM-protokollen) til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og 
kystområder (konventionen er mere almindeligt kendt som "Barcelona-konventionen". Den 
blev oprindeligt underskrevet den 16. februar 1996 og efterfølgende ændret den 10. juni 
1995). 

Den Europæiske Union er kontraherende part i konventionen sammen med alle 
Middelhavskyststaterne blandt EU-medlemsstaterne. Ifølge konventionens artikel 4, stk. 3, 
skal parterne fremme integreret kystzoneforvaltning og beskytte områder af økologisk eller 
landskabsmæssig interesse samt sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne. 

ICZM-protokollen indeholder mål og generelle principper for integreret kystzoneforvaltning, 
herunder en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og bevarelse af kystøkosystemer. Den 
indeholder også særlige bestemmelser om økonomiske aktiviteter i kystzonerne, herunder 
bebyggelse, turisme, fiskeri, akvakultur og maritime aktiviteter og instrumenter til integreret 
kystzoneforvaltning (såsom miljøvurdering, nationale kyststrategier og 
overvågningsmekanismer). 

ICZM-protokollen er allerede blevet godkendt af Rådet på vegne af Det Europæiske 
Fællesskab, med forbehold af senere indgåelse, i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 
4. december 2008 om undertegnelse af ICZM-protokollen2. I henhold til ovennævnte forslag 
til Rådets afgørelse, foreslår Kommissionen nu, at Rådet indgår protokollen på vegne af EU. 

Forud for vedtagelsen af beslutningen om at indgå protokollen skal Rådet i henhold til artikel 
218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indhente 
godkendelse fra Europa-Parlamentet. 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed foreslår, at Parlamentet godkender 
indgåelsen af ICZM-protokollen og dermed godkender vedtagelsen af Rådets afgørelse. 

                                               
1  KOM(2010)0030.
2  Rådets afgørelse 2009/89/EF af 4. december 2008 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets 
havmiljø og kystområder (EUT L 34 af 4.2.2009, s. 17).


