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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen 
om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16581/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, 
stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0007/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2011),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regeringer og 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har i mange år beskyttet vandområderne inden for Fællesskabet i sin 
lovgivning; det vigtigste resultat heraf er måske vandrammedirektivet fra 2000 (2000/60/EF)1, 
hvori der fastsættes en målsætning for beskyttelse af alle vandområder (floder, søer, 
grundvand og kystfarvande), og hvori indsatsen i forbindelse med vandløbsoplande 
samordnes på tværs af administrative og politiske grænser for at nå denne målsætning. I 
tilfælde, hvor vandløbsoplandet strækker sig ud over Unionens område, skal medlemsstaterne 
i henhold til vandrammedirektivet sørge for at etablere samordning med de tredjelande, der 
deler vandløbsoplandet2.  I tilfælde, hvor denne samordning tager form af en international 
aftale, skal Den Europæisk Union deltage som en aktiv part i den udstrækning, aftalen 
omfatter emner, der hører ind under Unionens kompetenceområde.
Prespasø-området (Prespa Park-området) er delt mellem Grækenland, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Det første land er medlem af Den 
Europæiske Union, det andet er et kandidatland til optagelse i EU og det tredje et potentielt 
kandidatland til optagelse i EU. Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien har også indgået en stabiliserings- og associeringsaftale med EU. 

Prespa Park-området er et naturområde, hvis biodiversitet samt geomorfologiske, økologiske 
og kulturelle betydning er af international vigtighed. Det fungerer dels som betydningsfyldt 
levested for bevarelse af adskillige sjældne og/eller endemiske dyr og planter dels som 
redeplads for globalt truede fugle og er et område med en markant arkæologisk og traditionel 
arv. Af disse grunde har disse tre lande truffet følgende foranstaltninger:
– Med erklæringen af 2. februar 2000 bekendtgjorde man oprettelsen af Prespa Park-

området som et beskyttet grænseoverskridende område, det første af sin art i 
Sydøsteuropa.

– Med fælleserklæringen af 27. november 2009 fra statsministrene i de tre stater 
forpligtede man sig til at samarbejde om en integreret beskyttelse af økosystemet og en 
bæredygtig udvikling af Prespa Park-området, og der fastlagdes en konkret ramme for 
prioriteringer, initiativer og foranstaltninger.

– Den 2. februar 2010 undertegnede man under medvirken af EU aftalen om beskyttelse 
og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området, der også kræver Europa-
Parlamentets godkendelse. Kommissionen deltog på EU's vegne i forhandlingerne om
aftalens udformning efter Rådets bemyndigelse3, jf. artikel 175 og artikel 300, stk. 1, i 
EF-traktaten.

Aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse 
af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af 
integrerede forvaltningsplaner for vandløbsopland i henhold til internationale og Den 
Europæiske Unions standarder. 
For at nå dette mål har parterne forpligtet sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger og 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EFT L 327 af 22.12.2000.
2 Artikel 3, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF.
3 Rådets afgørelse af 27. juni 2007 om deltagelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab i forhandlinger om 

indgåelse af internationale aftaler om vandløbsopland med henblik på at forbedre samarbejdet i europæiske 
vandløbsoplande, som deles mellem visse medlemsstater og tredjelande.
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anvende de bedst mulige teknikker både hver for sig og i fællesskab med afsæt i principperne 
om suveræn lighed, territorial integritet, gensidig fordel og god tro med henblik på:

– at forvalte Prespa-søernes vand
– at forebygge, kontrollere og nedbringe forureningen af vandet i Prespa-søområderne 

– at beskytte og bevare områdets biodiversitet i henhold til international lovgivning og 
EU-lovgivning, herunder direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

– at beskytte jorden mod erosion, nedbrydning, inficering og forurening
– at sikre forsvarlig brug af naturressourcerne og bæredygtig udvikling

– at forhindre indførsel og formering af fremmede dyre- og plantearter
– effektivt at regulere aktiviteter, som medfører eller kan medføre negative virkninger i 

Prespa-søområdet for at forhindre eller minimere sådanne virkninger.
Aftalen vil bidrage til en vellykket gennemførelse af EU's vandrammedirektiv, til beskyttelse 
af miljøet, forbedring af den lokale befolknings levestandard og fremme af samarbejdet 
mellem de tre lande og vil dermed styrke gode naboskabsforbindelser mellem parterne på 
Balkan, der er et yderst følsomt område.
Udvikling af en bæredygtig økonomi og grøn infrastruktur, der automatisk vil føre til 
jobskabelse på lokalt plan, vil skabe betydelige beskæftigelsesmuligheder og dermed bidrage 
til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Ressourceeffektivitet, bæredygtig økonomisk 
udvikling og naturbeskyttelse kan og skal desuden gå hånd i hånd1.
Ved at sikre den biologiske mangfoldighed og udbuddet af økosystemtjenester bidrager man 
på afgørende vis til velstanden i regionen. Ifølge en undersøgelse om de økonomiske aspekter 
af økosystemer og biodiversitet (TEEB)2 indebærer tab af biodiversitet betydelige tab, når det 
gælder økonomi og velstand, samtidig med at bestræbelser på at afværge tab af biodiversitet 
er både omkostningseffektive og gennemførlige.

Det fremgår også af undersøgelsen, at det naturlige miljø er den mest effektive klimaregulator 
og samtidig det største kulstofdræn, idet landøkosystemer og marine økosystemer i øjeblikket 
absorberer ca. halvdelen af de menneskeskabte CO2-emissioner. Sunde og modstandsdygtige 
økosystemer er en beskyttelse mod klimaændringer, da de hjælper os med at tilpasse os disse 
ændringer og afbøde deres virkninger3.
Aftalen er også i overensstemmelse med den nye strategiske plan for beskyttelse af 
biodiversiteten i perioden 2011-2020 og frem til 2050, der blev opnået enighed om på FN-
konferencen i Nagoya i Japan for nylig; i planen er der bl.a. fastsat foranstaltninger med 
henblik på at halvere tabet af naturlige levesteder og om muligt at stoppe dette tab helt og 
dermed fjerne risikoen for truede arter frem til 20204.

For at kunne indgå aftalen skal Rådet indhente Europa-Parlamentets godkendelse, jf. artikel 
218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed tilslutter sig uden forbehold, at 
Parlamentet godkender denne aftale om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-
området.
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1 Europa-Parlamentets beslutning af 21. september 2010 om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af 

biodiversitet (2009/2108(INI)).
2 'TEEB Interim Report', maj 2008: 'TEEB for Policy-Makers', november 2009: http://www.teebweb.org.
3 Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change», 

Verdensbanken, 2009· «TEEB Climate Issues Update», Σεπτέμβριος 2009· «The Natural Fix? The role of 
ecosystems in climate mitigation», UNEP, juni, 2009.

4 Tiende møde i partskonferencen (COP10) under konventionen om den biologiske mangfoldighed, den 18.-
29. oktober 2010 i Nagoya i Japan.


