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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről 
szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált 
kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2010)0030),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdésére és 
218. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására (A7-0000/2010),

1. hozzájárul a jegyzőkönyv megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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2010. február 19-én a Bizottság tanácsi határozatra irányuló javaslatot1 tett közzé a Földközi-
tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez 
(közismertebb nevén a Barcelonai egyezményhez) csatolt, a mediterrán térség tengerparti 
övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: ICZM-jegyzőkönyv) 
az Európai Unió nevében történő megkötéséről. Az egyezményt eredetileg 1976. február 16-
án írták alá, majd 1995. június 10-én módosították. 

Az Európai Unió – az Európai Unió földközi-tengeri partvidéki összes tagállamával 
egyetemben – a Barcelonai Egyezmény részes fele. Az egyezmény 4. cikkének (3) bekezdése 
értelmében az aláíró feleknek ökológiai és tájvédelmi szempontokat, valamint a természeti 
erőforrások ésszerű felhasználását szem előtt tartva elő kell segíteniük a tengerparti övezetek 
integrált kezelését. 

Az ICZM-jegyzőkönyv tartalmazza a tengerparti övezetek integrált kezelésének céljait és 
általános elveit, ideértve a természeti erőforrások fenntartható használatát és a tengerparti 
ökoszisztémák megőrzését is. Magában foglal továbbá egyedi rendelkezéseket a tengerparti 
övezetekben végzett gazdasági tevékenységekre, így az építőiparra, az idegenforgalomra, az 
akvakultúrára és a tengeri tevékenységekre, valamint a tengerparti övezetek integrált 
kezelésének eszközeire (például a környezetvédelmi szempontú értékelésre, a nemzeti 
tengerparti stratégiákra és a nyomon követési mechanizmusokra) vonatkozóan. 

Az ICZM-jegyzőkönyvet az Európai Közösség nevében a 2008. december 4-i, az ICZM-
jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattal2
már jóváhagyták azzal, hogy a Tanács általi megkötésére csak később kerül sor. A Bizottság a 
tanácsi határozatra irányuló fenti javaslatában arra tesz javaslatot, hogy a Tanács tegyen 
lépéseket a jegyzőkönyv EU általi megkötésére. 

A jegyzőkönyv megkötéséről szóló határozat elfogadása előtt a Tanácsnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. cikk (6) bekezdésének a) pontja szerint meg kell szereznie 
az Európai Parlament hozzájárulását. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság javasolja, hogy a 
Parlament járuljon hozzá az ICZM-jegyzőkönyv megkötéséhez, és ezáltal hagyja jóvá a 
tanácsi határozat elfogadását. 

                                               
1  COM(2010)0030.
2  A Tanács 2008. december 4-i 2009/89/EK határozata a Földközi-tenger tengeri környezetének és 
partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált 
kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról (HL L 34., 2009.2.4., 17. o.)


