
PR\812263PL.doc PE440.161v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2010/0016(NLE)

13.4.2010

***
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego 
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do 
Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza 
Śródziemnego
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Jo Leinen



PE440.161v01-00 2/6 PR\812263PL.doc

PL

PR_AVC_art90

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego 
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o 
ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2010)0030),

 uwzględniając art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2010),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2010 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 
zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego (protokół o ZZSP) do Konwencji o ochronie 
środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (konwencja 
powszechnie znana jako „konwencja barcelońska”, została pierwotnie podpisana w dniu 16 
lutego 1996 r. i następnie zmieniona w dniu 10 czerwca 1995 r.). 

Unia Europejska jest umawiającą się stroną konwencji barcelońskiej, podobnie jak wszystkie 
państwa nadbrzeżne Morza Śródziemnego będące członkami UE. Na mocy art. 4 ust. 3 
konwencji umawiające się strony muszą wspierać zintegrowane zarządzanie strefami 
przybrzeżnymi z uwzględnieniem ochrony obszarów o znaczeniu ekologicznym i walorach 
krajobrazowych oraz racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych. 

Protokół o ZZSP zawiera cele i ogólne zasady zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną, w tym zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony 
integralności ekosystemów przybrzeżnych. Zawiera on również szczegółowe postanowienia 
dotyczące działalności gospodarczej w strefach przybrzeżnych, w tym budownictwa, 
turystyki, akwakultury i działalności morskiej oraz postanowienia dotyczące instrumentów 
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (takich jak ocena oddziaływania na 
środowisko, narodowe strategie dotyczące strefy przybrzeżnej i systemy monitorowania). 

Protokół o ZZSP został już zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem 
jego zawarcia w późniejszym terminie przez Radę zgodnie z decyzją Rady z dnia 4 grudnia 
2008 r. w sprawie podpisania protokołu ZZSP1. W ww. wniosku dotyczącym decyzji Rady 
Komisja proponuje obecnie, by Rada przystąpiła do zawarcia protokołu w imieniu Unii 
Europejskiej. 

Na mocy art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada musi 
uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego przed przyjęciem decyzji w sprawie zawarcia 
protokołu. 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
proponuje, aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie Protokołu ZZSP i tym samym 
zatwierdził przyjęcie decyzji Rady. 

                                               
1  Decyzja Rady 2009/89/WE z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, 
Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o 
ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (Dz.U. L 34 z 4.2.2009, s.17).


