
II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 23ης Μαΐου 2011 

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας και αειφόρου 
ανάπτυξης της περιοχής του πάρκου Πρεσπών 

(2011/646/ΕΕ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτι 
κής των υδάτων («η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα») ( 1 ) 
απαιτεί, όταν οι περιοχές λεκανών απορροής ποταμών εκτεί 
νονται πέραν του εδάφους της Ένωσης, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη να επιζητούν τον πρέποντα συντονισμό με τα 
οικεία τρίτα κράτη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της οδηγίας σε ολόκληρη την περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού. 

(2) Στις 27 Ιουνίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με 
την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να διαπραγματευτεί τη σύναψη διε 
θνούς συμφωνίας λεκάνης απορροής ποταμού για τη βελ 
τίωση της συνεργασίας σε κοινές ευρωπαϊκές λεκάνες απορ 
ροής μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών. 

(3) Οι λίμνες των Πρεσπών και το περιβάλλον τους αποτελούν 
μοναδική φυσική περιοχή υψηλής οικολογικής σημασίας, 
που μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω ολιστικής προσέγγισης 
σε κλίμακα λεκάνης απορροής. 

(4) Η συμφωνία για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη 
της περιοχής του πάρκου Πρεσπών αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Ελλάδα, την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο 
κρατία της Μακεδονίας και συνιστά αναβάθμιση της υφιστά 
μενης συνεργασίας στην περιοχή, ενώ διαθέτει το δυναμικό 
να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 
της ΕΕ για τα ύδατα. 

(5) Η συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία προστασίας και 
αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής του πάρκου Πρεσπών. 

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) 
πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να παράσχει(-ουν), εξ ονόματος 
της Ένωσης, τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 της 
συμφωνίας, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ένωσης να 
δεσμευτεί από τη συμφωνία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής 
της ( 2 ). 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011. 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

MARTONYI J.

EL 4.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 258/1 

( 1 ) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ.1. 

( 2 ) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επί 
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμελεία της Γενικής Γραμ 
ματείας του Συμβουλίου.


