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RÅDETS AFGØRELSE
af 17. december 2012
om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod
forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og
dennes undergrund
(2013/5/EU)
Det er sandsynligt, at på mellemlang sigt vil andre mine
ralske ressourcer i dybhavet og i havbunden og dennes
undergrund blive genstand for efterforsknings- og udvin
dingsaktiviteter.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med
artikel 218, stk. 6, litra a),

(5)

Hvis ikke der tages effektive foranstaltninger i forhold til
de risici, der hidrører fra sådanne aktiviteter, kunne det i
alvorlig grad skade den indsats, som alle medlemsstaterne
foretager, idet de har pligt til at træffe de nødvendige
foranstaltninger for at opnå og opretholde en god miljø
tilstand i deres havområder i Middelhavet som krævet i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en
ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstalt
ninger (havstrategirammedirektivet) (4). At foretage de
nødvendige handlinger vil endvidere bidrage til opfyl
delsen af og respekten for de forpligtelser, som Græken
land, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Malta, Slovenien
og Unionen har påtaget sig som kontraherende parter i
Barcelonakonventionen.

(6)

Offshoreprotokollen dækker en lang række bestemmelser,
som skal anvendes på forskellige forvaltningsniveauer.
Selv om det er hensigtsmæssigt for Unionen at støtte
sikkerheden ved offshoreefterforskning og -udvinding
under hensyntagen til bl.a. den store sandsynlighed for,
at virkningen af de miljøproblemer, der er forbundet med
sådanne aktiviteter, er grænseoverskridende, bør
medlemsstaterne og deres relevante kompetente myndig
heder være ansvarlige for visse detaljerede foranstaltnin
ger, der er fastsat i offshoreprotokollen.

(7)

Kommissionens meddelelse med titlen »Håndtering af
sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter
offshore« peger på behovet for et internationalt
samarbejde for at fremme offshoresikkerhed og indsats
kapaciteten på verdensplan, og en af de tilknyttede
aktioner er at udforske potentialet i regionale konventio
ner. Den anbefaler, at der i nært samarbejde med de
berørte medlemsstater pustes nyt liv i processen hen
imod offshoreprotokollens ikrafttræden.

(8)

Rådet fastslog i sine konklusioner om sikkerheden ved
olie- og gasaktiviteter offshore, der blev vedtaget den
3. december 2010, at Unionen og dens medlemsstater
fortsat bør spille en fremtrædende rolle i indsatsen for at
opnå de højeste sikkerhedsstandarder i forbindelse med
internationale initiativer og fora og regionalt samarbejde,
f.eks. i Middelhavsområdet. Rådet opfordrede også
Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre bedst
mulig brug af de eksisterende internationale konventio
ner.

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forure
ning, hvis titel senere er ændret til konventionen om
beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder
(»Barcelonakonventionen«), blev indgået på Det Europæ
iske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse
77/585/EØF (2), og ændringer til Barcelonakonventionen
blev godkendt ved Rådets afgørelse1999/802/EF (3).

(2)

Ifølge artikel 7 i Barcelonakonventionen skal de kontra
herende parter træffe alle egnede foranstaltninger for at
forebygge, begrænse, bekæmpe og i størst muligt omfang
eliminere forurening af middelhavsområdet som følge af
undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af
havbunden og dennes undergrund.

(3)

En af protokollerne til Barcelonakonventionen handler
om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som
følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen
og af havbunden og dennes undergrund (»offshorepro
tokollen«). Den trådte i kraft den 24. marts 2011. Til
dato har Albanien, Cypern, Libyen, Marokko, Syrien og
Tunesien ratificeret den. Ud over Cypern har nogle andre
medlemsstater, der er kontraherende parter i Barcelona
konventionen, for nylig meddelt, at de også har til
hensigt at ratificere protokollen.

(4)

Det anslås, at der er mere end 200 aktive offshoreplat
forme i Middelhavsområdet, og flere anlæg er under
overvejelse. Efterforskning og udvinding af kulbrinter
forventes at stige efter opdagelsen af store reserver af
fossile brændstoffer i Middelhavet. På grund af den
delvist lukkede karakter og særlige hydrodynamik i
Middelhavet kunne en ulykke som den, der indtraf i
Den Mexicanske Golf i 2010, have øjeblikkelige grænse
overskridende skadevirkninger for Middelhavsområdets
økonomi og skrøbelige marine og kystnære økosystemer.

(1) Godkendelse af 20. november 2012 (endnu ikke offentliggjort i
EUT).
(2) EFT L 240 af 19.9.1977, s. 1.
(3) EFT L 322 af 14.12.1999, s. 32.

(4) EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.

L 4/14

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

I sin beslutning af 13. september 2011 understregede
Europa-Parlamentet betydningen af den fuldstændige
gennemførelse af den ikke ratificerede offshoreprotokol,
som navnlig vedrører forurening som følge af udforsk
ning og udnyttelse.
Et af målene for Unionens miljøpolitik er fremme på
internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de
regionale miljøproblemer. I forbindelse med offshorepro
tokollen er det særlig vigtigt at være opmærksom på den
store sandsynlighed for grænseoverskridende miljøvirk
ninger i tilfælde af ulykker i et delvis lukket hav som
Middelhavet. Det er derfor hensigtsmæssigt for Unionen
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at støtte
sikkerheden ved offshoreefterforskning og -udvinding
og beskyttelse af havmiljøet i Middelhavet.
Kommissionen foreslår ligeledes en forordning om
sikkerheden i forbindelse med olie- og gasprospektering,
-efterforskning og -produktion offshore (den »foreslåede
forordning«).
Offshoreprotokollen vedrører et område, der i vid
udstrækning er omfattet af EU-retten. Dette omfatter
f.eks. elementer såsom beskyttelse af havmiljøet, miljø
konsekvensvurderinger og miljøansvar. Med forbehold af
en endelig afgørelse fra den lovgivende myndighed i den
foreslåede forordning er offshoreprotokollen desuden i
overensstemmelse med målene deri, herunder om tilladel
ser, miljøkonsekvensvurderinger og operatørernes
tekniske og finansielle kapacitet.
Det er vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem
medlemsstaterne og EU-institutionerne, både under
forhandlingerne og ved indgåelsen og ved opfyldelsen
af de indgåede forpligtelser. Denne forpligtelse til at
samarbejde er en følge af kravet om enhed i Unionens
optræden udadtil. De medlemsstater, der er kontra
herende parter i Barcelonakonventionen, og som endnu
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ikke har ratificeret eller tiltrådt offshoreprotokollen, bør
derfor træffe de nødvendige foranstaltninger for at
afslutte procedurerne i den henseende.
(14)

Unionen bør derfor tiltræde offshoreprotokollen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyt
telse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse
og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes
undergrund, godkendes herved på Unionens vegne.
Teksten til offshoreprotokollen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller
de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at deponere
det i offshoreprotokollens artikel 32, stk. 2, omhandlede
godkendelsesinstrument hos Spaniens regering, der fungerer
som depositar, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke
i at blive bundet af offshoreprotokollen (1).
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.
På Rådets vegne
S. ALETRARIS

Formand

(1) Datoen for offshoreprotokollens ikrafttræden for Unionen vil blive
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af
Generalsekretariatet for Rådet.

