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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody o ochrane a 
udržateľnom rozvoji oblasti parku Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16581/2010),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 
ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0007/2011),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2011),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov, Albánska a Bývalej juhoslovanskej republiky 
Macedónsko.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia uplatňuje na ochranu svojich vôd zaužívané právne predpisy, z ktorých azda 
najvýznamnejšou je rámcová smernica o vode (RSV) z roku 2000 (2000/60/ES)1, v ktorej sa 
ustanovil cieľ ochrany všetkých vôd (riek, jazier, podzemných a pobrežných vôd), a v záujme 
dosiahnutie tohto cieľa koordinácia povodí riek, bez ohľadu na administratívne a politické 
hranice. Podľa tejto rámcovej smernice o vode ak povodie rieky presahuje územie Únie, 
členské štáty sa budú snažiť o koordináciu s nečlenskými štátmi, s ktorými majú spoločné 
správne územie povodia2.  V prípade, že koordinácia má formu medzinárodnej dohody, účasť 
Európskej únie ako zmluvnej strany je nutná v prípade, ak sa dohoda týka záležitostí 
spadajúcich do právomoci Únie.

O povodie jazier Prespa (oblasť parku Prespa) sa delia Grécko, Bývalá juhoslovanská 
republika Macedónsko a Albánsko. Prvý vymenovaný štát je členský štát Európskej únie, 
druhý kandidátska krajina na členstvo v  EÚ a tretí je potenciálny uchádzač o členstvo v EÚ.  
Albánsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko uzavreli tiež s EÚ dohody o 
stabilizácii a pridružení. 
Oblasť parku Prespa je prírodná oblasť, ktorej geomorfologický, ekologický a kultúrny 
význam a význam z hľadiska biologickej rozmanitosti je dôležitý aj na viacnárodnej úrovni.  
Ide o kľúčový biotop, v ktorom sú zachované mnohé vzácne a/alebo endemické rastlinné a 
živočíšne druhy, ktorý je miestom hniezdenia celosvetovo ohrozených vtákov a depozitárom 
významného archeologického a tradičného dedičstva. Z uvedených dôvodov tieto tri krajiny

– oznámili prostredníctvom vyhlásenia z 2. februára 2000, že oblasť parku Prespa sa stane 
chránenou cezhraničnou oblasťou, prvou svojho druhu v juhovýchodnej Európe;

– sa prostredníctvom spoločného vyhlásenia premiérov z 27. novembra 2009 zaviazali 
spolupracovať pri integrovanej ochrane ekosystémov a trvalo udržateľnom rozvoji 
oblasti parku Prespa a vytvoriť osobitný rámec priorít, iniciatív a opatrení;

– podpísali 2. februára 2010 dohodu o ochrane a udržateľnom rozvoji oblasti parku 
Prespa, v ktorej je EÚ jednou zo zmluvných strán, čo si vyžaduje súhlas Európskeho 
parlamentu. Na rokovaniach o príprave znenia dohody sa za EÚ zúčastňuje Európska 
komisia na základe oprávnenia vydaného Radou3 v súlade s článkom 175 a článkom 
300 ods. 1 Zmluvy o ES.

Účelom tejto dohody je ustanoviiť spoluprácu na zabezpečenie integrovanej ochrany 
ekosystémov a udržateľného rozvoja oblasti parku Prespa vrátane vypracovania 
integrovaných plánov riadenia povodí v súlade s medzinárodnými normami a normami EÚ. 
V záujme splnenia tohto cieľa sa zmluvné strany zaviazali prijať jednotlivo i vo vzájomnej  
spolupráci potrebné opatrenia a uplatňovať čo najlepšie dostupné technológie na základe 
zvrchovanej rovnosti, územnej celistvosti, vzájomného prospechu a dobrej vôle, aby:

– riadili vody v jazerách Prespa;

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 

pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Ú.v. ES L 327, 22.12.2000.
2 Článok 3 ods. 5 smernice 2000/60/ES.
3 Rozhodnutie Rady z 27. júna 2006 o účasti Európskeho spoločenstva na rokovaniach, ktorých cieľom je 

uzatvorenie dohôd o medzinárodných povodiach riek s cieľom zlepšiť spoluprácu v európskych povodiach, 
ktoré majú niektoré členské štáty a tretie krajiny spoločné.
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– predchádzali znečisťovaniu vôd v oblasti jazier Prespa, kontrolovali ho a znižovali jeho 
rozsah; 

– chránili a zachovávali biologickú rozmanitosť oblasti na základe medzinárodných aj 
európskych právnych predpisov, okrem iného smernice 92/43/EHS a 2009/147/ES;

– chránili pôdy pred eróziou, vyčerpaním, infekciami a znečistením;
– zaručili šetrné využívanie prírodných zdrojov a trvalo udržateľný rozvoj;

– zabránili zavedeniu a pestovaniu/chovu cudzích živočíšnych a rastlinných druhov;
– účinne regulovali činnosti, ktoré spôsobujú, alebo môžu vyvolať negatívny dopad na 

oblasť jazier Prespa, s cieľom zabrániť takýmto účinkom, alebo ich minimalizovať.
Dohoda prispeje k úspešnej implementácii smernice EÚ o vode, k ochrane životného 
prostredia, zlepšeniu životných podmienok miestnych obyvateľov a k podpore spolupráce 
medzi uvedenými troma krajinami, a tým k upevňovaniu dobrých susedských vzťahov medzi 
zmluvnými stranami na Balkáne, v tomto mimoriadne citlivom regióne. 
Rozvoj trvalo udržateľného hospodárstva a zelených technológií, ktorý prirodzene povedie k 
tvorbe pracovných príležitostí na miestnej úrovni, vytvorí značný potenciál pre zamestnanosť 
a prispeje tak k realizácii stratégie Európa 2020. Navyše, súčasne sa môžu a musia 
presadzovať lepšie využívanie zdrojov, udržateľný rozvoj hospodárstva a ochrana prírody1. 
Udržateľná biologická rozmanitosť a služby ekosystémov rozhodne prispejú k zabezpečeniu 
prosperity regiónu. Ako sa uvádza v štúdii s názvom Ekonómia ekosystémov a biodiverzity 
(TEEB)2, strata biologickej rozmanitosti sa prejaví značnými stratami z hľadiska 
hospodárstva a prosperity, pričom každý pokus zvrátiť stratu biologickej rozmanitosti je 
ekonomicky výhodný a možný. 

Poukazuje sa v nej tiež na skutočnosť, že prírodné prostredie je najúčinnejším spôsobom 
regulovania klímy a zároveň zbernou nádržou uhlíka, keďže suchozemské a morské 
ekosystémy v súčasnosti pohlcujú približne polovicu emisií CO2 pochádzajúcich z ľudskej 
činnosti. Zdravé a stabilné  ekosystémy predstavujú bezpečnostný ventil proti zmene klímy a 
pomáhajú zmierňovať jej účinky a prijímať kroky na jej riešenie3.
Dohoda je tiež v súlade s novým strategickým plánom na ochranu biologickej rozmanitosti na 
obdobie rokov 2011 – 2020 s perspektívou až do roku 2050, ktorá bola uzatvorená na 
nedávnej konferencii OSN v japonskej Nagoji. Obsahuje okrem iného pokusy znížiť stratu 
prirodzeného prostredia rastlín a živočíchov o 50 % a celkovo ju zastaviť, a tým odstrániť 
riziko pre ohrozené druhy do roku 20204. 

V súlade s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí Rada na 
prijatie dohody zaistiť súhlas Európskeho parlamentu.

Výbor pre verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa bezvýhradne vyslovuje za to, aby 
Európsky parlament udelil súhlas s touto Dohodou o ochrane a udržateľnom rozvoji oblasti 
parku Prespa.
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1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. septembra 2010 o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných 

na ochranu biodiverzity (2009/2108(INI)).
2 Predbežná správa TEEB z mája 2008: Ekonomika ekosystémov a biodiverzity pre zákonodarcov, november 

2009: http://www.teebweb.org.
3 Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change» (Pohodlné 

riešenie nepohodlnej pravdy: prístupk zmene klímy založený na ekosystémoch , Svetová banka, 2009· «TEEB 
Climate Issues Update», Σεπτέμβριος 2009· «The Natural Fix? The role of ecosystems in climate 
mitigation», (Úloha ekosystémov pri zmierňovaní zmeny klímy) UNEP, jún 2009.

4 10. stretnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa uskutočnilo 18. – 29. októbra 2010 
v japonskej Nagoji


