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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Unie tot het 
protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door 
exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond 
daarvan
(09671/2012 – C7-0144/2012 – 2011/0304(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09671/2012),

– gezien het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging 
door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond 
daarvan, dat aan bovengenoemd ontwerpbesluit van de Raad is gehecht,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 
1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C7-0144/2012),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0319/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 27 oktober 2011 heeft de Commissie een voorstel1 voor een besluit van de Raad 
betreffende de toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de 
Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal 
plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (“het offshoreprotocol”) gepubliceerd. Het 
offshoreprotocol, dat op 14 oktober 1994 is aangenomen, is een van de protocollen bij het 
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de 
Middellandse Zee, algemeen bekend als het “Verdrag van Barcelona”, dat is ondertekend in 
1976 en gewijzigd in 1995. De Europese Unie en alle EU-lidstaten die aan de Middellandse 
Zee grenzen zijn partij bij het Verdrag van Barcelona, naast 14 andere landen aan de 
Middellandse Zee.

Het offshoreprotocol heeft betrekking op een grote verscheidenheid aan exploratie- en 
exploitatieactiviteiten in de Middellandse Zee, evenals vergunningsvereisten, opruiming van 
verlaten of afgedankte installaties, gebruik en verwijdering van schadelijke stoffen, 
aansprakelijkheids- en compensatievereisten, coördinatie met andere partijen bij het Verdrag 
van Barcelona op regionaal niveau, alsook bepalingen inzake veiligheid, noodplanning en 
monitoring.

Het protocol is op 24 maart 2011 in werking getreden, na ratificatie door zes verdragsluitende 
partijen (Albanië, Tunesië, Marokko, Libië, Cyprus en Syrië), en is tot op heden niet 
ondertekend of geratificeerd door de Unie. Alvorens de Unie tot het protocol kan toetreden, 
dient het Europees Parlement zijn goedkeuring te verlenen, overeenkomstig artikel 218, lid 6, 
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

De behoefte aan een grotere veiligheid van offshore olie- en gasexploitatieactiviteiten is door 
recente ongevallen op dramatische wijze benadrukt, in het bijzonder door de olieramp met het 
boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010: verwacht wordt dat 
offshoreactiviteiten in de Middellandse Zee zullen toenemen door de ontdekking van nieuwe 
voorraden fossiele brandstoffen, en een dergelijk ongeval kan onmiddellijke grootschalige 
impact hebben op een half ingesloten zee als de Middellandse Zee, hetgeen tragische 
gevolgen voor haar economie en kwetsbare ecosystemen met zich meebrengt en een 
ondermijning betekent van de inspanningen van de EU-lidstaten aan de Middellandse Zee om 
een goede milieutoestand in hun mariene wateren te bereiken en te behouden, zoals vereist in 
de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Er is duidelijk behoefte aan een beleid voor duurzaam beheer van offshore olie- en 
gasactiviteiten. De geplande reactie op de situatie op EU-niveau omvat een voorstel van de 
Commissie voor een verordening inzake de veiligheid van offshoreactiviteiten met betrekking 
tot de prospectie, exploratie en productie van olie en gas, waarover momenteel wordt 
onderhandeld. Het is echter evident dat de grensoverschrijdende gevolgen van een ongeval in 
de Middellandse Zee zeer waarschijnlijk niet beperkt blijven tot EU-landen. De EU dient 
derhalve internationale samenwerking te bevorderen, teneinde de veiligheid van 

1 COM(2011)0690
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offshoreactiviteiten en de reactiecapaciteit van alle betrokken partijen te verbeteren. De 
bekrachtiging van het offshoreprotocol zou een belangrijke stap in die richting zijn, en tevens 
van veel invloed bij het waarborgen van een goed samenwerkingsniveau en de voortdurende 
concrete toezegging van alle landen aan de Middellandse Zee om een zo groot mogelijke 
veiligheid van offshoreactiviteiten te bereiken.

Het Verdrag van Barcelona is het ideale rechtskader voor de ontwikkeling van dit 
buitenlandse beleid. Aangezien het bijna twintig jaar geleden is goedgekeurd, toen de 
internationale milieuwetgeving nog een ander karakter had, kan het offshoreprotocol 
tekortkomingen vertonen bij het ontwikkelen van een duurzaam beheerssysteem voor 
offshoreactiviteiten. Er moet niettemin worden geprofiteerd van deze kans om duurzaam 
beheer van offshoreactiviteiten voor ontwikkeling van olie en gas in de Middellandse Zee in 
het kader van het Verdrag van Barcelona op de agenda te zetten.

Het Europees Parlement heeft zich in feite reeds uitgesproken in zijn resolutie van 13 
september 2011 over een betere waarborging van de veiligheid van offshore olie- en 
gasactiviteiten (rapporteur: Vicky Ford, ECR), waarin het benadrukte “hoe belangrijk het is 
dat het niet-geratificeerde offshoreprotocol voor de Middellandse Zee uit 1994, dat gericht is 
op de bescherming tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie, volledig in werking 
treedt”.

Op grond van bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn 
goedkeuring hecht aan de toetreding van de EU tot het offshoreprotocol.
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