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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 
Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag 
inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse 
Zee
(COM(2010)0030 – C7-0000/2010 – 2010/0016(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2010)0030),

– gezien artikel 192, lid 1, alsook artikel 218, lid 6, twee alinea, letter a, van het EU-Verdrag,

– gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede 
alinea, juncto artikel 112 van het EG-Verdrag (C7-0000/2010),

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2010),

1. stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op19 februari 2010 publiceerde de Commissie een voorstel1 voor een besluit van de Raad 
betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd 
beheer van kustgebieden (hierna: het ICZM protocol) bij het Verdrag inzake de bescherming van 
het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (beter bekend als het "Verdrag 
van Barcelona". Dit verdrag werd oorspronkelijk op 16 februari 1996 ondertekend en op 10 juni 
1995 geamendeerd). 

De Europese Unie is partij bij Verdrag van Barcelona, evenals alle EU-lidstaten die aan de 
Middellandse Zee grenzen. Volgens artikel 4, lid 3 van dit verdrag zijn de partijen verplicht zich 
in te zetten voor een geïntegreerd beheer van kustgebieden, rekening houdend met de 
bescherming van gebieden van ecologisch en landschappelijk belang en het rationele gebruik van 
de natuurlijke hulpbronnen. 

Het ICZM-protocol omvat doelstellingen en algemene beginselen ten behoeve van het 
geïntegreerd beheer van kustgebieden, met inbegrip van het duurzame gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen en het behoud van de ecosystemen van die gebieden. Het protocol bevat tevens 
clausules over de economische bedrijvigheid in kunstgebieden, zoals bouwwerkzaamheden, 
toerisme, visserij, aquacultuur en mariene activiteiten en over instrumenten voor het geïntegreerd 
beheer van kustgebieden (zoals milieueffectrapportages, nationale kuststrategieën en 
toezichtmechanismen). 

Het ICZM-protocol is reeds door de Europese Gemeenschap goedgekeurd en moet nu alleen nog 
door de Raad worden gesloten. Deze procedure volgt uit het besluit van de Raad van 4 december 
2008 over de ondertekening van het ICZM-protocol2. De Commissie stelt nu in bovengenoemd 
voorstel voor een besluit van de Raad voor dat de Raad het protocol namens de EU sluit. 

Voordat de Raad hiertoe over gaat moet hij het Europees Parlement op grond van art. 218 lid 6, 
onder a, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om instemming vragen. 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid stelt voor dat het Parlement 
met het sluiten van het ICZM-protocol instemt en het besluit van de Raad derhalve goedkeurt.

                                               
1  COM(2010)0030.
2  Besluit van de Raad van 4 december 2008 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van 
het Protocol inzake het geïntegreerde beheer van het kustgebied van de Middellandse Zee bij het Verdrag voor de 
bescherming van het mariene milieu en het kustgebied van de Middellandse Zee (PB L 34 van 4.2.2009, blz.17).


