
DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania
Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

(2006/655/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Region alpejski odznacza się bogactwem zasobów natu-
ralnych, w szczególności zasobów wodnych, potencjałem
rolnym, znaczeniem historycznym i kulturowym, a także
wartością ze względu na jakość życia oraz dla działal-
ności gospodarczej i rekreacyjnej nie tylko dla ludności
miejscowej, lecz także dla tej pochodzącej z innych
terenów. Jednak ze względu na warunki geomorfolo-
giczne i klimatyczne region alpejski odznacza się również
trudnymi warunkami życia i produkcji w odniesieniu do
rolnictwa.

(2) Konwencja w sprawie ochrony Alp (zwana dalej
„Konwencją alpejską”), podpisana w imieniu Wspólnoty
Europejskiej w dniu 7 listopada 1991 r., została zatwier-
dzona decyzją Rady 96/191/WE z dnia 26 lutego
1996 r. (2) i weszła w życie w dniu 4 kwietnia 1998 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 Konwencji alpejskiej konkretne
środki skierowane na osiągnięcie jej celów są określone
w poszczególnych protokołach, w szczególności
w Protokole w sprawie rolnictwa na terenach górskich.

(3) Komisja Wspólnot Europejskich uczestniczyła
w negocjacjach w sprawie Protokołu w sprawie rolnictwa
na terenach górskich, na który duży wpływ wywarły
polityki i prawodawstwo wspólnotowe. W dniu
20 grudnia 1994 r. w Chambéry Wspólnota Europejska
podpisała Protokół w sprawie stosowania Konwencji
alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach
górskich (protokół „Rolnictwo na terenach górskich”).

(4) Zgodnie z celem ogólnym, jakim jest zrównoważony
rozwój, celem protokołu „Rolnictwo na terenach
górskich”, wskazanym w jego art. 1, jest zachowanie
i wspieranie rolnictwa na terenach górskich dostosowa-
nego do warunków lokalnych i zgodnego ze środowis-
kiem w regionie alpejskim, tak aby zapewnić jego istotny
wkład w utrzymanie zaludnienia i zachowanie zrówno-
ważonej działalności gospodarczej, w szczególności
poprzez produkcję typowych produktów charakteryzują-
cych się jakością, zachowanie naturalnych siedlisk, zapo-
bieganie zagrożeniom naturalnym oraz zachowanie
piękna i walorów krajobrazu. Umawiające się Strony
powinny zoptymalizować wielofunkcyjną rolę rolnictwa
na terenach górskich.

(5) Cele i środki określone protokołem „Rolnictwo na tere-
nach górskich”, takie jak wspieranie rolnictwa na tere-
nach górskich, poprawa warunków życia, korzystanie
z gruntów, stosowanie metod uprawy
z poszanowaniem przyrody, stosowanie środków na
rzecz leśnictwa lub promocja i wprowadzanie do obrotu,
są zgodne z prawodawstwem rolnym i polityką rolną
Wspólnoty, w szczególności z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (3).

(6) Protokół „Rolnictwo na terenach górskich” stanowi
jednolite ramy umożliwiające opracowanie strategii trans-
granicznej, obejmującej wspólne działania i cele ukierun-
kowane na rozwiązanie szczególnych problemów
regionu alpejskiego.

(7) Konwencja alpejska i protokół „Rolnictwo na terenach
górskich” dotyczą 13 milionów mieszkańców oraz blisko
6 000 wspólnot na obszarze o wielkości 19 milionów
ha. Alpy mają również duże znaczenie dla ludności
zamieszkującej inne regiony.

(8) Konwencja alpejska, a także protokoły w sprawie jej
stosowania, w tym protokół „Rolnictwo na terenach
górskich”, są pierwszymi porozumieniami międzynarodo-
wymi na świecie dotyczącymi regionu górskiego i służą
jako model dla innych regionów.
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(1) Opinia wydana dnia 13 czerwca 2006 r., dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym.

(2) Dz.U. L 61 z 12.3.1996, str. 31. (3) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.



(9) Ratyfikacja protokołu „Rolnictwo na terenach górskich”
potwierdzi zaangażowanie Wspólnoty Europejskiej,
będzie stanowić silny sygnał polityczny i wzmocni
proces ekologiczny w całym regionie, który ma duże
znaczenie dla Europy.

(10) Należy zatem zatwierdzić protokół „Rolnictwo na tere-
nach górskich” w imieniu Wspólnoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół
w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku
w zakresie rolnictwa na terenach górskich (protokół „Rolnictwo
na terenach górskich”).

Tekst protokołu i dotyczących go deklaracji jest dołączony do
niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, zgodnie
z art. 24 protokołu, a także do złożenia załączonych deklaracji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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