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A TANÁCS HATÁROZATA
(2012. december 17.)
az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek
alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló
jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról
(2013/5/EU)
illetve a tengerfenékben és az altalajban található ásványi
erőforrások válnak majd feltárási és kitermelési tevékeny
ségek célpontjává.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 218. cikke (6) bekezdése a) pontjával együtt
értelmezett 192. cikke (1) bekezdésére,

(5)

Amennyiben nem kezelik megfelelően az ilyen tevékeny
ségekkel járó kockázatokat, az nagymértékben hátráltat
hatja minden olyan tagállam által tett erőfeszítést, amely
a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június
17-i 2008/56/EK irányelv (a tengervédelmi stratégiáról
szóló keretirányelv) (4) követelményei értelmében köteles
a szükséges intézkedéseket meghozni tengervizei jó
környezeti állapotának biztosítására és fenntartásra.
Továbbá a szükséges intézkedések meghozatala hozzájá
rulna a barcelonai egyezmény szerződő feleiként Görög
ország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország,
Ciprus, Málta, Szlovénia, és maga az Unió által vállalt
előirányzatoknak való megfeleléshez és kötelezettségek
betartásához.

(6)

A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv számos terü
letet érintő rendelkezéseit különböző közigazgatási szin
teken kell végrehajtani. Noha indokolt, hogy az Unió
fellépjen a tengeri feltárási és kitermelési tevékenységek
biztonságának fokozása érdekében, szem előtt tartva
többek között annak az igen nagy valószínűségét, hogy
az ilyen tevékenységekkel összefüggő környezeti prob
lémáknak határon átnyúló hatásai lesznek, mindamellett
bizonyos, a tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyvben
előírt részletes intézkedések a tagállamok és illetékes
hatóságaik felelősségi körébe kell tartozzanak.

(7)

„A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihí
vásainak kezeléséről” című, 2010. október 12-i bizottsági
közlemény rámutat arra, hogy a tengeri kitermelési tevé
kenységekkel kapcsolatban nemzetközi együttműködésre
van szükség a biztonság és a válsághelyzetre való reagálás
globális kapacitásának fokozására, az egyik kapcsolódó
fellépés pedig a regionális egyezményekben rejlő lehető
ségek feltárása. A közlemény ajánlja a tengeri kiterme
lésről szóló jegyzőkönyv bevezetésére irányuló folyamat
újraindítását az érintett államokkal szoros együttműkö
désben.

(8)

A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról
szóló, 2010. december 3-i következtetéseiben a Tanács
kijelentette, hogy a nemzetközi kezdeményezések és
fórumok, valamint a regionális – például a Mediterrán
térségében folytatott – együttműködés keretében az
Uniónak és tagállamainak továbbra is vezető szerepet
kell betölteniük a legszigorúbb biztonsági előírások érvé
nyesítésére irányuló törekvésekben. A Tanács továbbá
felszólította a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy
törekedjenek a meglévő nemzetközi egyezmények opti
mális felhasználására.

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),
mivel:
(1)

Az Európai Közösség a 77/585/EGK (2) tanácsi határozat
elfogadásával a Földközi-tenger szennyezés elleni védel
méről szóló egyezmény, későbbi nevén a Földközi-tenger
tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló
egyezmény (a továbbiakban: barcelonai egyezmény)
részes felévé vált és az 1999/802/EK tanácsi határozat (3)
elfogadásával elfogadta a barcelonai egyezményhez
csatolt módosításokat.

(2)

A barcelonai egyezmény 7. cikke értelmében a részes
feleknek meg kell hozniuk minden megfelelő intézkedést
annak érdekében, hogy megelőzzék, mérsékeljék, vissza
szorítsák és a lehető legteljesebb mértékben megszün
tessék a kontinentális talapzat, valamint a tengerfenék
és annak altalaja feltárásából és kiaknázásából származó
szennyezést a Földközi-tenger térségében.

(3)

A barcelonai egyezmény egyik jegyzőkönyve (a további
akban: tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv) a Föld
közi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék,
illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából
eredő szennyezése elleni védelmével foglalkozik. A jegy
zőkönyv 2011. március 24-én lépett hatályba. Mostanáig
Albánia, Ciprus, Líbia, Marokkó, Szíria és Tunézia ratifi
kálta. Ciprus mellett néhány más tagállam, amely a barce
lonai egyezmény szerződő fele, a közelmúltban hangot
adott azon szándékának, hogy ratifikálni kívánják a jegy
zőkönyvet is.

(4)

A becslések szerint több mint kétszáz aktív tengeri fúró
sziget működik a Földközi-tengeren, és mérlegelik több
új létesítmény létrehozását is. A szénhidrogén-feltárási és
-kitermelési tevékenység várhatóan fokozódni fog,
miután jelentős fosszilistüzelőanyag-készleteket fedeztek
fel a Földközi-tenger térségében. A Földközi-tenger félig
zárt természetéből és sajátos hidrodinamikájából adódóan
egy, a 2010-ben a Mexikói-öbölben bekövetkezetthez
hasonló baleset azonnal nemkívánatos és határokon
átnyúló hatásokat fejtene ki a Földközi-tenger térségének
gazdaságára és sérülékeny tengeri és part menti ökoszisz
témáira. Valószínű, hogy középtávon újabb mélytengeri,

(1) 2012. november 20-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) HL L 240., 1977.9.19., 1. o.
(3) HL L 322., 1999.12.14., 32. o.

(4) HL L 164., 2008.6.25., 19. o.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011. szeptember 13-i állásfoglalásában az Európai Parla
ment hangsúlyozta a feltárásból és kitermelésből eredő
szennyezéssel szembeni védelemmel foglalkozó, még
nem ratifikált tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv
teljes körű hatálybaléptetésének fontosságát.
Az Unió környezetpolitikájának egyik célja a regionális
környezeti problémák kezelését célzó nemzetközi szintű
intézkedések előmozdítása. A tengeri kitermelésről szóló
jegyzőkönyv tekintetében különösen fontos szem előtt
tartani azt, hogy baleset esetén egy olyan félig zárt tenge
ren, mint a Földközi-tenger, igen nagy valószínűséggel
következnek be a határokon átnyúló környezeti hatások.
Ezért indokolt, hogy az Unió megtegyen minden szük
séges intézkedést a tengeri feltárási és kitermelési tevé
kenységek biztonságának fokozása és a Földközi-tenger
tengeri környezetének megóvása érdekében.
A Bizottság javaslatot tesz a tengeri olaj- és gázipari
kutatási, feltárási és kitermelési tevékenységek biztonsá
gáról szóló rendeletre (a továbbiakban: rendeletjavaslat)
is.
A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv olyan területtel
foglalkozik, amelyet az uniós jog nagymértékben szabá
lyoz. Ilyen kérdés többek között a tengeri környezet
védelme, a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti fele
lősség. A jogalkotóknak a rendeletjavaslatra vonatkozó
döntése függvényében a tengeri kitermelésről szóló jegy
zőkönyv ezenfelül összhangban áll a rendeletjavaslat
célkitűzéseivel is, többek között az engedélyezés, a
környezeti hatásvizsgálat és a gazdasági szereplők tech
nikai és pénzügyi kapacitása tekintetében.
Kulcsfontosságú a tagállamok és az uniós intézmények
közötti szoros együttműködés biztosítása mind a tárgya
lási és csatlakozási folyamat során, mind a kötelezettség
vállalások teljesítése folyamán. Az együttműködési köte
lezettség abból a követelményből ered, hogy az Unió
nemzetközi képviseletének egységesnek kell lennie.
Ezért – ha eddig még nem tették – azoknak a tagálla
moknak, amelyek a barcelonai egyezmény szerződő felei,
meg kell tenniük a szükséges lépéseket a tengeri kiterme
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lésről szóló jegyzőkönyv ratifikálásához vagy az ahhoz
való csatlakozáshoz szükséges eljárások lezárása érdeké
ben.
(14)

Az Uniónak ezért csatlakoznia kell a tengeri kitermelésről
szóló jegyzőkönyvhöz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális
talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából
és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló
jegyzőkönyvhöz történő csatlakozását az Unió nevében a
Tanács jóváhagyja.
A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv szövegét csatolták e
határozathoz.
2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje azt az
(egy vagy több) személyt, aki jogosult lesz arra, hogy Spanyol
ország kormányánál, amely – a tengeri kitermelésről szóló jegy
zőkönyv 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően – ellátja a
letéteményes feladatát, az Unió nevében letétbe helyezze a jóvá
hagyásra vonatkozó okiratot, annak érdekében, hogy kifejezze,
hogy az Unió a tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyvet
magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (1).
3. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. A hatá
rozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
S. ALETRARIS

(1) A Tanács Főtitkársága gondoskodik a tengeri kitermelésről szóló
jegyzőkönyv Unióban történő hatálybalépése időpontjának az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.

