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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Vahemere merekeskkonna ja 
rannikuala kaitse konventsiooni rannikualade integreeritud majandamise protokolli 
sõlmimist Euroopa Liidu poolt
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2010)0030);

 võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 192 lõiget 1 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu 
punkti a;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust 
(A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

19. veebruaril 2010 avaldas komisjon ettepaneku1 võtta vastu nõukogu otsus Vahemere 
merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (konventsioon tuntakse üldiselt rohkem 
Barcelona konventsiooni nime all; see allkirjastati algselt 16. veebruaril 1976. aastal ja 
seejärel muudeti seda 10. juunil 1995) rannikualade integreeritud majandamise protokolli 
(protokoll) sõlmimise kohta Euroopa Liidu poolt. 

Barcelona konventsiooni osalised on nii Euroopa Liit kui ka kõik Vahemere rannikul asuvad 
ELi liikmesriigid. Konventsiooni artikli 4 lõike 3 kohaselt peavad konventsiooniosalised 
edendama rannikualade integreeritud haldamist, pidades silmas ökoloogilist ja maastikualast 
huvi pakkuvate piirkondade kaitset ning loodusvarade ratsionaalset kasutamist. 

Protokoll sisaldab rannikualade integreeritud majandamise eesmärke ja üldpõhimõtteid, kaasa 
arvatud loodusvarade säästev kasutamine ja rannikualade ökosüsteemide kaitse. Samuti 
sisaldab see erisätteid, mis puudutavad rannikualadel toimuvat majandustegevust, kaasa 
arvatud ehitust, turismi, kalapüüki, vesiviljelust ja merendusalast tegevust ning rannikualade 
integreeritud majandamise vahendeid (nagu keskkonnamõju hindamine, riiklikud 
rannikualade strateegiad ja järelevalvemehhanismid). 

Vastavalt protokolli allakirjutamist käsitlevale nõukogu 4. detsembri 2008. aasta otsusele2

kiitis nõukogu protokolli Euroopa Ühenduse nimel juba heaks, eeldusel et see sõlmitakse 
hilisemal kuupäeval. Ülalnimetatud ettepanekuga võtta vastu nõukogu otsus teeb komisjon 
nüüd ettepaneku, et nõukogu jätkaks protokolli sõlmimist Euroopa Liidu nimel. 

Enne protokolli sõlmimise kohta otsuse vastuvõtmist peab nõukogu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218 lõike 6 punkti a kohaselt saama Euroopa Parlamendilt nõusoleku. 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon teeb parlamendile ettepaneku anda 
nõusolek protokolli sõlmimiseks ja kiita sellega heaks nõukogu otsuse vastuvõtmine. 

                                               
1  KOM(2010)0030.
2  Nõukogu 4. detsembri 2008. aasta otsus, mis käsitleb Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse 
konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli allakirjutamist Euroopa Ühenduse 
poolt (ELT L 34, 4.2.2009, lk 17).


