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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej 
umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16581/2010),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 
ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7-0007/2011),

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

– uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Albanii i Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
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UZASADNIENIE

Prawodawstwo Unii Europejskiej chroniące wody ma długą historię, a jednym z 
najważniejszych aktów prawnych jest ramowa dyrektywa wodna (RDW) z 2000 roku 
(2000/60/WE)1, ustanawiająca cel, jakim jest ochrona wszystkich wód (rzek, jezior, wód 
podziemnych i wód przybrzeżnych), oraz zakładająca – z myślą o realizacji tego celu –
koordynację wysiłków we wspólnych obszarach dorzeczy, które przecinają granice 
administracyjne i polityczne. Zgodnie z RDW w przypadku dorzeczy wykraczających poza 
terytorium Unii państwa członkowskie podejmują starania o koordynację z odpowiednimi 
państwami trzecimi, na terytorium których leży dorzecze2. Jeżeli koordynacja przybiera formę 
umowy międzynarodowej dotyczącej spraw podlegających kompetencjom Unii, Unia 
Europejska musi występować w charakterze strony.
Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, FYROM i 
Albanii. Pierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj 
ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący. Albania i 
FYROM zawarły ponadto z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
Obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na 
swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest 
siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych 
gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a 
ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji. Z tego względu 
wspomniane trzy państwa:

– w deklaracji z dnia 2 lutego 2000 r. przyznały obszarowi parkowemu Prespa status 
transgranicznego obszaru chronionego, przy czym jest to pierwszy obszar tego rodzaju 
w Europie Południowo-Wschodniej;

– we wspólnym oświadczeniu premierów z dnia 27 listopada 2009 r. zobowiązały się do 
współpracy mającej na celu kompleksową ochronę ekosystemu i trwały rozwój 
obszaru parkowego Prespa, ustanawiając tym samym ramy wspólnych priorytetów, 
inicjatyw i działań;

– w dniu 2 lutego 2010 r. podpisały Umowę o ochronie i zrównoważonym rozwoju 
obszaru parkowego Prespa, którego stroną jest również UE, co wymaga uzyskania 
zgody Parlamentu Europejskiego; na podstawie stosownego upoważnienia ze strony 
Rady Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej wzięła udział w negocjacjach 
dotyczących kształtu umowy3, zgodnie z art. 175 oraz z art. 300 ust. 1 TWE.

Celem umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do 
trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych 
planów zarządzania zlewnią, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i standardami Unii 
Europejskiej. 

Z myślą o realizacji tego celu strony zobowiązują się stosować konieczne środki i stosować 
                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
2 Artykuł 3 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE.
3 Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty Europejskiej w negocjacjach mających 
na celu zawarcie międzynarodowych umów o dorzeczach dla poprawy współpracy w europejskich dorzeczach 
położonych zarówno na terytoriach niektórych państw członkowskich, jak i na terytoriach państw trzecich.
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najlepsze dostępne techniki, indywidualnie lub na zasadzie współpracy w oparciu o 
suwerenną równość, integralność terytorialną, wzajemne korzyści i zasadę dobrej wiary, by: 

– gospodarować wodami obszaru parkowego Prespa,

– zapobiegać zanieczyszczeniu wód na tym obszarze, kontrolować je i ograniczać, 

– chronić i wspierać różnorodność biologiczną obszaru w oparciu o przepisy 
międzynarodowe i przepisy UE, w tym o dyrektywy 92/43/EWG i 2009/147/WE,

– chronić gleby przed erozją, ubytkiem, skażeniem i zanieczyszczeniem,

– rozsądnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewniać trwały rozwój, 

– zapobiegać wprowadzaniu i hodowli obcych gatunków zwierząt i roślin,

– regulować działalność, która wywołuje lub może wywoływać ujemne skutki dla 
obszaru parkowego Prespa, zapobiegać takim skutkom lub minimalizować je.

Umowa przyczyni się do pomyślnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej UE, ochrony 
środowiska, podniesienia poziomu życia mieszkańców obszaru oraz współpracy między 
trzema państwami-stronami, zacieśniając stosunki dobrosąsiedzkie między stronami na 
szczególnie podatnym na zagrożenia obszarze Bałkanów.
Rozwój zrównoważonej gospodarki i zielonej infrastruktury, które z definicji przynoszą 
miejsca pracy na szczeblu lokalnym, da szerokie możliwości zatrudnienia, przyczyniając się 
do realizacji strategii UE 2020. Ponadto racjonalne korzystanie z zasobów, trwały rozwój 
gospodarczy i ochrona przyrody mogą i powinny iść ze sobą w parze1.
Zapewnienie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych znacznie przyczyni się do 
podnoszenia dobrobytu w regionie. Według badania gospodarczych aspektów ekosystemów i 
różnorodności biologicznej (TEEB)2 utrata różnorodności biologicznej prowadzi do 
poważnych strat w gospodarce i do spadku dobrobytu, a wszelkie starania o zapobieżenie 
utracie różnorodności biologicznej są rentowne i wykonalne.

Należy ponadto zauważyć, że środowisko naturalne to najskuteczniejszy regulator klimatu, a 
zarazem największy zbiornik dwutlenku węgla, zważywszy, że ekosystemy lądowe i morskie 
zużywają obecnie około połowy emisji CO2 spowodowanych przez człowieka. Zdrowe i 
odporne ekosystemy to zawór bezpieczeństwa chroniący przed zmianami klimatycznymi, 
gdyż przyczyniają się one do ograniczenia konsekwencji tych zmian oraz do dostosowania się 
do nich3.

Umowa jest ponadto spójna z nowym strategicznym planem ochrony różnorodności 
biologicznej na okres 2011-2020 z perspektywą do roku 2050, uzgodnionym na niedawnej 
konferencji ONZ w Nagoi (Japonia), który przewiduje m.in. starania o zmniejszenie o połowę 
tempa utraty siedlisk naturalnych, a także – w miarę możliwości – jej powstrzymanie i 
zlikwidowanie ryzyka wyginięcia zagrożonych gatunków do 2020 r.4

Zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada musi 
uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego na zawarcie umowy.
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wyraża zgodę bez zastrzeżeń na zawarcie umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju 
obszaru parkowego Prespa.
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1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wdrożenia przepisów UE mających 
na celu zachowanie różnorodności biologicznej (2009/2108(INI)).
2 „TEEB Interim Report”, maj 2008 r.; „TEEB for Policy-Makers”, listopad 2009 r.: http://www.teebweb.org.
3 „Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change”, Bank 
Światowy, 2009 r.; „TEEB Climate Issues Update”, wrzesień 2009 r.; „The Natural Fix? The role of ecosystems 
in climate mitigation”, UNEP, czerwiec 2009 r.
4 Dziesiąte posiedzenie konferencji stron (COP 10) konwencji o różnorodności biologicznej, Nagoja (Japonia), 
18-29 października 2010 r.


