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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Preszpa Park védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodásnak az 
Európai Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozattervezetetről
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (16581/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésének és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által 
benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0007/2011),

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

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására (A7-0000/2011),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 
kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió hosszú idő óta alkot vizeinek védelmét szavatoló törvényeket, közülük a 
legjelentősebbnek talán a 2000-es vízpolitikai keretirányelv (2000/60/EK) 1 tekinthető, amely 
intézményesítette valamennyi víztest (a folyóvizek, a tavak, a felszín alatti és a parti vizek) 
védelmének célkitűzését, és alapot szolgáltatott vízgyűjtő medencék közigazgatási és politikai 
határokon átnyúló összehangolásához. Ha egy vízgyűjtő átnyúlik az Unió határain, a 
tagállamoknak a vízpolitikai keretirányelv értelmében megfelelő koordináció kialakítására 
kell törekedniük az érintett nem tagállamokkal2. Amennyiben a koordináció nemzetközi 
megállapodás kötésével jár, az EU abban a hatáskörébe tartozó ügyek erejéig részes félként 
vesz részt.
A Preszpa-tavak medencéjén (Preszpa Park) Görögország, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság és Albánia osztozik. Közülük az első az Európai Unió tagállama, a második 
tagjelölt ország, a harmadik pedig potenciális jelentkező az uniós tagságra. Albánia és 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs és társulási megállapodást is kötött az 
EU-val. 

A Preszpa Park geomorfológiai, ökológiai, biodiverzitási és kulturális értékeinek 
köszönhetően nemzetközi jelentőségű természeti területet képvisel. E terület létfontosságú 
élőhelye számos ritka és/vagy endemikus állat- és növényfajnak, fészkelőhelye világszinten 
veszélyeztetett madárfajoknak, valamint jelentős régészeti és hagyományos értékeket őriz. 
Eme okokból a fenti három ország:
– 2000. február 2-án egy nyilatkozatban bejelentette a Preszpa Park – egy határokon 

átnyúló védett terület – létrehozását, amely Dél-Kelet-Európa első ilyen jellegű területe;
– 2009. november 27-én a miniszterelnökök együttes nyilatkozatával kötelezettséget 

vállalt az együttműködés mellett a Preszpa Park ökoszisztémájának integrált védelme és 
fenntartható fejlesztése érdekében, megállapítva a prioritások, kezdeményezések és 
fellépések különleges keretét;

– 2010. február 2-án az EU részvételével aláírta a Preszpa Park védelméről és 
fenntartható fejlődéséről szóló megállapodást, amelyhez az Európai Parlamentnek  is 
beleegyezését kell adnia. A Bizottság az EU nevében, a Tanács felhatalmazása alapján3, 
valamint az EK-Szerződés 175. cikkének és a 300. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
részt vett a megállapodás megfogalmazására irányuló tárgyalásokon.

A megállapodás célja, hogy együttműködést alakítsanak ki a Preszpa Park ökoszisztémájának 
integrált védelmének és a terület fenntartható fejlesztésének garantálása – többek között a 
nemzetközi és európai uniós normáknak megfelelő integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
kidolgozása – érdekében. 

E cél elérése érdekében a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy megteszik a szükséges 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról, HL L 327., 2000.12.22.
2 A 2000/60/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése.
3 A Tanács 2007. június 27-i határozata az Európai Közösségnek bizonyos tagállamok és harmadik országok 

közös európai vízgyűjtő területein az együttműködés fejlesztését szolgáló, nemzetközi vízgyűjtő területekről 
szóló megállapodások megkötését célzó tárgyalásokon való részvételéről.
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intézkedéseket, és alkalmazzák az elérhető legjobb technikákat, akár egyénileg, akár 
együttműködésben, tiszteletben tartva a szuverén egyenlőség, a területi integritás, a kölcsönös 
előny és a kölcsönös jó szándék elveit a következők megvalósításához:
– a Preszpa-tavak vízgazdálkodása;

– a Preszpa-medence vízszennyezésének megelőzése, féken tartása és csökkentése;
– a terület biológiai sokféleségének védelme és megőrzése a nemzetközi és az uniós 

szabályozásnak megfelelően, ideértve a 92/43/EGK irányelvet és a 2009/147/EK 
irányelvet is;

– a talaj védelme az erózió, a kimerülés, fertőzések és szennyezés ellen;
– a természeti erőforrások körültekintő használata és a fenntartható fejlődés biztosítása;

– az idegen állat- és növényfajok betelepítésének és szaporításának megakadályozása;
– a Preszpa Park területére vélhetően vagy nyilvánvalóan káros hatást gyakorló 

tevékenységek szabályozása, az ilyen hatások kiküszöbölése vagy minimálisra 
csökkentése.

A megállapodás hozzá fog járulni az EU vízügyi keretirányelvének sikeres végrehajtásához, a 
környezet védelméhez, az ott élők életszínvonalának javításához és a három ország közötti 
együttműködés előmozdításához, egyúttal a Balkán félszigeten– e különösen érzékeny 
területen – fekvő részes felek közötti jószomszédi viszony megerősítéséhez.

A fenntartható gazdaság és a zöld infrastruktúra kialakítása – ami természetesen helyi szinten 
munkahelyeket fog teremteni – jelentős foglalkoztatási lehetőségeket hordoz, s így hozzájárul 
az Európa 2020 stratégia megvalósításához. 
Ezenkívül a források jobb felhasználása, a fenntartható gazdasági fejlődés és 
természetvédelem kiegészíthetik, sőt, ki kell, hogy egészítsék egymást1.
A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása döntően hozzá fognak 
járulni a régió prosperitásának biztosításához. Egy, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
gazdaságtanáról szóló tanulmány2 szerint a biológiai sokféleség csökkenése a gazdaság és a 
jólét tekintetében is jelentős veszteségeket jelent, a biológiai sokféleség csökkenésének 
megakadályozására irányuló törekvések ugyanakkor költséghatékonyak és megvalósíthatóak.

Emellett rámutat arra is, hogy a természeti környezet a leghatékonyabb módja az éghajlat 
szabályozásának és egyúttal a legnagyobb szén-dioxid-megkötő, hiszen a szárazföldi és a 
tengeri ökoszisztémák jelenleg az ember által okozott szén-dioxid-kibocsátás mintegy felét 
nyelik el.  Az egészséges és ellenálló ökoszisztémák az éghajlatváltozás „biztonsági szelepét” 
jelentik, mivel hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez és az ezekhez való 
alkalmazkodást célzó kiigazításokhoz3.

A megállapodás összhangban van a biológiai sokféleség 2011–2020 közötti védelméről szóló 
– de 2050-ig előretekintő – új stratégiai tervvel is, amelyet a közelmúltban Nagoyában, 
Japánban tartott ENSZ-konferencián fogadtak el. E terv többek között rendelkezik a 
természetes élőhelyek csökkenési ütemének 50%-os mérséklésére és ahol lehetséges, 
megállítására irányuló erőfeszítésekről, s ezzel 2020-ig megszünteti a veszélyeztetett vagy 
fenyegetett fajokra nehezedő kockázatokat4.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdése a) pontjával 
összhangban a Tanácsnak az Európai Parlament hozzájárulására van szüksége ahhoz, hogy a 
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megállapodást elfogadhassa.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság fenntartás nélkül 
egyetért azzal, hogy a Parlament hozzájárulását adja a Preszpa Park védelméről és 
fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodáshoz.

                                               
1 Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós 

jogszabályok végrehajtásáról (2009/2108(INI)).
2 „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana” időszaki jelentés, 2008. május; Az ökoszisztémák 

és a biológiai sokféleség gazdaságtana” a politikaformálók számára, 2009. november:
http://www.teebweb.org.

3 Kényelmes megoldások egy kényelmetlen igazságra: az éghajlatváltozás ökoszisztéma alapú megközelítései. 
Világbank, 2009. Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtanáról szóló tanulmányok (TEEB) az 
éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb kérdései Σεπτέμβριος 2009. A természetes helyreállás? Az 
ökoszisztémák szerepe az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében, UNEP, 2009. június

4 A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei tizedik konferenciája (COP 10), Nagoya, Japán, 2010. 
október 18–29.


