
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 13 września 2010 r. 

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska 

morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego 

(2010/631/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Konwencja o ochronie Morza Śródziemnego przed zanie
czyszczeniami, której tytuł został zmieniony na następu
jący: Konwencja o ochronie środowiska morskiego 
i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (zwana 
dalej „konwencją barcelońską”), została zawarta przez 
Radę w imieniu Wspólnoty Europejskiej w decyzjach 
77/585/EWG ( 1 ) i 1999/802/WE ( 2 ). 

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e) konwencji barcelońskiej 
umawiające się strony zobowiązują się do wspierania 
zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi 
z uwzględnieniem ochrony obszarów o znaczeniu ekolo
gicznym i o walorach krajobrazowych oraz 
z uwzględnieniem racjonalnej eksploatacji zasobów natu
ralnych. 

(3) Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2002 r. dotyczące wdrożenia zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną w Europie ( 3 ), 
w szczególności jego rozdział V, zachęca państwa człon
kowskie do wdrażania zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeżną w ramach obowiązujących konwencji 
zawartych z sąsiadującymi państwami, w tym państwami 
trzecimi położonymi nad wspólnym morzem regio
nalnym. 

(4) Unia Europejska działa na rzecz szerszego wprowadzenia 
zintegrowanego zarządzania za pomocą instrumentów 
horyzontalnych, m.in. z zakresu ochrony środowiska, 
oraz tworzy solidne podstawy naukowe służące temu 
zarządzaniu dzięki swoim programom badawczym. Dzia 
łania te przyczyniają się zatem do zintegrowanego zarzą
dzania strefą przybrzeżną. 

(5) Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną stanowi 
jeden z elementów zintegrowanej polityki morskiej UE, 
która została zatwierdzona przez Radę Europejską na 
posiedzeniu w Lizbonie w dniach 13 i 14 grudnia 
2007 r. i jest szczegółowo opisana w komunikacie 
Komisji „W kierunku zintegrowanej polityki morskiej 
zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śród
ziemnym”, a następnie została z zadowoleniem przyjęta 
przez Radę ds. Ogólnych w jej konkluzjach dotyczących 
zintegrowanej polityki morskiej z dnia 16 listopada 
2009 r. 

(6) W drodze decyzji 2009/89/WE z dnia 4 grudnia 
2008 r. ( 4 ) Rada podpisała w imieniu Wspólnoty 
Protokół dotyczący zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną Morza Śródziemnego do konwencji barce
lońskiej (zwany dalej „protokołem o ZZSP”), 
z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. 

(7) Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 
2009 r., Unia Europejska powiadomiła rząd Hiszpanii 
o tym, że Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Euro
pejską i jest jej następcą prawnym.
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(8) Środowisko stref przybrzeżnych Morza Śródziemnego 
jest w dalszym ciągu narażone na silną presję, a zasoby 
przybrzeżne ulegają degradacji. Protokół o ZZSP 
zapewnia ramy dla bardziej skoordynowanego 
i zintegrowanego podejścia, w których przewidziano 
uczestnictwo zainteresowanych stron z sektora prywat
nego i publicznego, w tym społeczeństwa obywatelskiego 
i podmiotów gospodarczych. Przyjęcie takiego otwartego 
podejścia, opierającego się na najlepszych dostępnych 
obserwacjach naukowych i wiedzy naukowej, jest 
niezbędne do tego, aby skuteczniej rozwiązywać te 
problemy oraz osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój 
stref przybrzeżnych Morza Śródziemnego. 

(9) Protokół o ZZSP zawiera wiele postanowień, które będą 
wymagać wdrożenia na różnych szczeblach administracji 
z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonal- 
ności. Unia powinna działać na rzecz zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną, uwzględniając przy tym 
m.in. transgraniczny charakter większości problemów 
środowiskowych, natomiast państwa członkowskie i ich 
odpowiednie właściwe organy będą odpowiedzialne za 
opracowanie i wdrożenie na obszarze przybrzeżnym 
przewidzianych w protokole o ZZSP określonych 
środków szczegółowych, jak np. ustanowienie stref, 
w których zakazane jest budowanie. 

(10) Protokół o ZZSP powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Protokół 
dotyczący zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną 

Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska 
morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego 
(zwany dalej „protokołem o ZZSP”) ( 1 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby upoważnione 
do złożenia, w imieniu Unii, dokumentu zatwierdzenia rządowi 
Hiszpanii, który pełni funkcję depozytariusza, zgodnie z art. 37 
protokołu o ZZSP, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie 
się protokołem o ZZSP. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Data wejścia w życie protokołu o ZZSP zostaje opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2010 r. 

W imieniu Rady 

S. VANACKERE 
Przewodniczący
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( 1 ) Protokół o ZZSP został opublikowany w Dz.U. L 34 z 4.2.2009, 
s. 19 wraz z decyzją w sprawie jego podpisania.


