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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ' ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου 
(COM(2010)0030 – COMC7-xxxx/2010 – C7-2010/0016(NLE))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2010)0030),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218, 
παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, σημείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

1. εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Στις 19 Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση1 απόφασης του Συμβουλίου για 
τη σύναψη πρωτοκόλλου, εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών (Πρωτόκολλο ICZM) στη Σύμβαση για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (η Σύμβαση είναι 
ευρέως γνωστή ως "Σύμβαση της Βαρκελώνης". Υπεγράφη αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου και 
εν συνεχεία τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Βαρκελώνης, όπως 
εξάλλου και όλα τα παράκτια μεσογειακά κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφος 3, της Σύμβασης, τα μέρη υποχρεούνται να προάγουν την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών 
οικολογικού και αισθητικού ενδιαφέροντος και τη λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων. 

Το Πρωτόκολλο ICZM περιλαμβάνει στόχους και γενικές αρχές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρήσης των φυσικών 
πόρων και της διατήρησης των παράκτιων οικοσυστημάτων. Περιλαμβάνει επίσης 
συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες,
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων, του τουρισμού, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και μέσα για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, όπως περιβαλλοντική εκτίμηση, εθνικές 
παράκτιες στρατηγικές και μηχανισμούς ελέγχου.

Το Πρωτόκολλο ICZM εγκρίθηκε ήδη εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την 
επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψης από το Συμβούλιο, σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ICZM2. Η 
Επιτροπή, μέσω της προαναφερθείσας πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου, προτείνει 
τώρα όπως το Συμβούλιο προβεί στη σύναψη του Πρωτοκόλλου εξ' ονόματος της ΕΕ.

Πριν την έκδοση της απόφασης για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου, το Συμβούλιο πρέπει, 
σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6, σημείο α της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης, να εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων προτείνει στο 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου ICZM και να εγκρίνει την έκδοση της 
απόφασης του Συμβουλίου. 

                                               
1 COM(2010)0030
2 Απόφαση του Συμβουλίου 2009/89/ΕΚ της 4ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την υπογραφή εξ' ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών  στη 
Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (ΕΕ L
34, 4.2.2009, σ.17).


