
PR\855082LV.doc PE456.919v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2010/0300(NLE)

21.2.2011

***
IETEIKUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā 
noslēgtu Nolīgumu par Prespas parka aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Kriton Arsenis



PE456.919v01-00 2/8 PR\855082LV.doc

LV

PR_AVC_NLE-AP_art90

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 
Nolīgumu par Prespas parka aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (16581/2010),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0007/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
(A7-0000/2011),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu, 
Albānijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā jau ilgstoši spēkā ir tiesību akti ES ūdeņu aizsardzības jomā, no kuriem 
visnozīmīgākā ir 2000. gadā pieņemtā Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK) (ŪPD)1, kas 
nosaka mērķi aizsargāt visus ūdeņus (upes, ezerus, gruntsūdeņus un piekrastes ūdeņus) un, lai 
sasniegtu šo mērķi, nosaka, ka jāsaskaņo centieni, apsaimniekojot kopīgos upju baseinus pāri 
administratīvajām un politiskajām robežām. Saskaņā ar ŪPD, ja upju baseini sniedzas ārpus 
Savienības teritorijas, dalībvalstis cenšas panākt pienācīgu saskaņošanu ar attiecīgajām 
trešajām valstīm, ar kurām ir kopīgs upju baseinu apgabals2. Ja saskaņošanu veic starptautiska 
nolīguma veidā, Eiropas Savienības kā Puses līdzdalība ir vajadzīga, ciktāl nolīgums attiecas 
uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē.

Prespas ezeru baseins (Prespas parka teritorija) ir kopīga Grieķijai, Bijušās Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai un Albānijai. Pirmā ir Eiropas Savienības dalībvalsts, otrā ir ES 
kandidātvalsts un trešā ir potenciāla ES kandidātvalsts. Albānija un Bijušās Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika ar ES ir noslēgušas arī Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. 

Prespas parka teritorija ir dabas teritorija, kurai no ģeomorfoloģiskā, ekoloģiskā, bioloģiskās 
daudzveidības un kultūras viedokļa ir starptautiska līmeņa nozīme. Tā ir gan nozīmīgs biotops 
daudzu retu un/vai endēmisku faunas un floras sugu saglabāšanai, gan pasaules līmenī 
apdraudētu putnu ligzdošanas vieta, gan arī nozīmīga arheoloģiskā un tradicionālā mantojuma 
vieta. Šo iemeslu dēļ minētās trīs valstis:
– ar 2000. gada 2. februāra deklarāciju pasludināja Prespas parka teritorijas izveidi, 

nosakot to par aizsargājamu pārrobežu teritoriju, un tā ir pirmā šāda veida teritorija 
Dienvidaustrumeiropā;

– ar premjerministru 2009. gada paziņojumu šīs valstis pauda apņemšanos kopīgi strādāt, 
lai nodrošinātu ekosistēmas integrētu aizsardzību un Prespas parka teritorijas ilgtspējīgu 
attīstību, izveidojot īpašu prioritāro uzdevumu, iniciatīvu un pasākumu sistēmu;

– 2010. gada 2. februārī parakstīja Prespas parka teritorijas aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības nolīgumu, piedaloties ES, kam arī nepieciešama Eiropas Parlamenta 
piekrišana. Sarunās par nolīguma teksta izstrādi ES pārstāvēja Komisija, kuru bija 
pilnvarojusi Padome3, saskaņā ar EK līguma 175. pantu un 300. panta 1. punktu.

Nolīguma mērķis ir nodrošināt integrētu ekosistēmas aizsardzību un Prespas parka teritorijas 
ilgtspējīgu attīstību, tostarp integrētu upes baseina apsaimniekošanas plānu izstrādi, saskaņā 
ar starptautiskajiem un ES standartiem. 

Lai izpildītu šo mērķi, Puses ir apņēmušās veikt vajadzīgos pasākumus un izmantot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus atsevišķi vai sadarbībā, balstoties uz suverēnu vienlīdzību, 
teritoriālo integritāti, abpusēju izdevīgumu un labticību, lai:
– nodrošinātu Prespas ezeru ūdensresursu pārvaldību;

– novērstu, kontrolētu un samazinātu piesārņojumu Prespas ezeru ūdeņos; 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000.
2 Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 5. punkts.
3 Padomes 2007. gada 27. jūnija Lēmums par Eiropas Kopienas piedalīšanos sarunās, kuru mērķis ir noslēgt 

starptautiskus nolīgumus par upju baseiniem, lai uzlabotu sadarbību attiecībā uz tādiem Eiropas upju 
baseiniem, kas dalībvalstīm un trešām valstīm ir kopēji.
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– aizsargātu un saglabātu teritorijas bioloģisko daudzveidību, pamatojoties uz 
starptautiskajiem un ES tiesību aktiem, tostarp Direktīvām 92/43/ΕEK un 2009/147/ΕK;

– aizsargātu augsni no erozijas, noplicināšanas, infekcijām un piesārņojuma;
– nodrošinātu apdomīgu dabas resursu izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību;

– nepieļautu svešu dzīvnieku un augu sugu ieviešanos un vairošanos;
– regulētu darbības, kas rada vai var radīt negatīvu ietekmi uz Prespas ezeriem, lai 

novērstu vai līdz minimumam samazinātu šādu ietekmi.
Nolīgums palīdzēs veiksmīgi īstenot ES Ūdens pamatdirektīvu, aizsargāt vidi, uzlabot vietējo 
iedzīvotāju dzīves līmeni, un veicināt šo triju valstu sadarbību, tādējādi nostiprinot labas 
kaimiņattiecības starp Pusēm — valstīm Balkānos, kas ir īpaši jutīga teritorija.

Izveidojoties ilgtspējīgai ekonomikai un videi draudzīgām infrastruktūrām, vietējā līmenī 
neizbēgami izveidosies jaunas darba vietas, nozīmīgi palielināsies nodarbinātības iespējas un 
tā visa rezultātā tiks atbalstīta stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšana. Turklāt labākai 
resursu izmantošanai, ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai un dabas aizsardzībai jābūt savstarpēji 
cieši saistītām1.
Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmisko pakalpojumu uzturēšana būtiski palīdzēs 
nodrošināt reģiona labklājību. Saskaņā  ar pētījumu par ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības ekonomiku (TEEB)2, zaudējot bioloģisko daudzveidību, rodas būtiski 
zaudējumi ekonomikā un labklājībā, savukārt jebkuri centieni apturēt bioloģiskās 
daudzveidības bojāeju ir izmaksu ziņā lietderīgi un realizējami. 

Pētījumā arī norādīts, ka dabiska vide ir visefektīvākais klimata regulācijas līdzeklis, kā arī 
vislielākā oglekļa piesaistītājsistēma, ņemot vērā to, ka zemes un jūras ekosistēmas patlaban 
piesaista aptuveni pusi no cilvēka radītajām CO2 emisijām. Veselīgas un izturīgas ekosistēmas 
ir drošības valnis pret klimata pārmaiņām, jo tās palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un 
pielāgojas, lai varētu sadzīvot ar šo ietekmi3.
Nolīgums atbilst arī jaunajam Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģiskajam plānam 
laika posmā no 2011.-2020. gadam, kurā paredzētas arī darbības līdz pat 2050. gadam, kurš 
tika parakstīts nesen notikušajā ANO konferencē Nagojā, Japānā; cita starpā tas nosaka, ka 
jācenšas samazināt dabisko dzīvotņu bojāeju par 50 % un gadījumos, kad tas iespējams, tā 
jānovērš pilnībā, tādējādi panākot, ka apdraudētās un izzūdošās sugas līdz 2020. gadam vairs 
nekas neapdraudētu4.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu 
Padomei, lai pieņemtu šo nolīgumu, ir jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana.
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ir pilnīgi pārliecināta, ka 
Parlamentam būtu jādod sava piekrišana šim nolīgumam par Prespas parka teritorijas 
aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās 
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daudzveidības saglabāšanu (2009/2108(INI)).

2 TEEB Starpposma ziņojums, 2008. gada maijs: “TEEB politikas veidotājiem”, 2009. gada novembris: 
http://www.teebweb.org .

3 Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change», Pasaules 
Banka, 2009· «TEEB Climate Issues Update», Σεπτέμβριος 2009· «The Natural Fix? The role of ecosystems 
in climate mitigation», UNEP, 2009.gada jūnijs.

4 Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 10. Pušu konferencē (COP 10) Nagojā, Japānā 2010. gada 18. līdz 
29. oktobrī


