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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Välimeren merellisen ympäristön ja 
rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden 
yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin 
puolesta
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2010)0030),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan 
ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen (A7-0000/2010),

1. antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komissio julkaisi 19. helmikuuta 2010 ehdotuksen1 neuvoston päätökseksi Välimeren 
merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän 
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan (ICZM-pöytäkirja) 
tekemisestä Euroopan unionin puolesta (yleissopimus tunnetaan paremmin Barcelonan 
yleissopimuksena; se allekirjoitettiin alunperin 16. helmikuuta 1996 ja sitä muutettiin 
10. kesäkuuta 1995).

Euroopan unioni ja kaikki EU:hun kuuluvat Välimeren rantavaltiot ovat Barcelonan 
yleissopimuksen sopimuspuolia. Yleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa sopimuspuolet 
velvoitetaan edistämään rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa sekä ottamaan 
huomioon ekologisesti ja maisemallisesti merkityksellisten alueiden suojelu ja
luonnonvarojen järkevä käyttö.

ICZM-pöytäkirja kattaa rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevat tavoitteet ja 
yleisperiaatteet, mukaan lukien luonnonvarojen kestävä käyttö ja rannikon ekosysteemien 
säilyttäminen. Se kattaa myös erityisiä säännöksiä rannikkoalueiden taloudellisesta 
toiminnasta, mukaan lukien rakentaminen, matkailu, kalastus, vesiviljely ja merenkulkualan 
toiminnot, sekä rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon välineistä (kuten 
ympäristövaikutusten arviointi, kansalliset rannikkostrategiat ja seurantamekanismit).

ICZM-pöytäkirja on jo hyväksytty Euroopan yhteisön puolesta 4. joulukuuta 2008 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä2 ICZM-pöytäkirjan allekirjoittamisesta, sillä edellytyksellä, että 
pöytäkirja tehdään lopullisesti myöhemmin. Komissio ehdottaa nyt tällä ehdotuksella 
neuvoston päätökseksi, että neuvosto tekee pöytäkirjan EU:n puolesta.

Ennen kuin neuvosto hyväksyy päätöksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta sen on Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan saatava Euroopan 
parlamentin hyväksyntä.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ehdottaa, että 
parlamentti hyväksyy ICZM-pöytäkirjan allekirjoittamisen ja sitä kautta neuvoston päätöksen.

                                               
1  KOM(2010)0030.
2  Neuvoston päätös 2009/89/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2008, Välimeren merellisen ympäristön ja 
rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä 
käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (EUVL L 34, 4.2.2009, s.17).


