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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do 
Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem 
powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie 
kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu
(09671/2012 – C7-0144/2012 – 2011/0304(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (09671/2012),

– uwzględniając Protokół dotyczący ochrony Morza Śródziemnego przed 
zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na 
szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu, załączony do wyżej 
wymienionego projektu decyzji Rady,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie 
art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0144/2012),

– uwzględniając art. 81 i 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0319/2012),

1. wyraża zgodę na przystąpienie do protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 r. Komisja opublikowała wniosek1 dotyczący decyzji Rady 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu dotyczącego ochrony Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu 
(„protokół morski”). Protokół morski, przyjęty w dniu 14 października 1994 r., to jeden 
z protokołów do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza 
Śródziemnego, znanej powszechnie jako „konwencja barcelońska”, podpisanej w 1976 r. 
i zmienionej w 1995 r. Stronami konwencji barcelońskiej są Unia Europejska i wszystkie 
państwa członkowskie UE położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz 14 innych 
krajów śródziemnomorskich.

Protokół morski obejmuje szeroki zakres działalności poszukiwawczej i wydobywczej na 
Morzu Śródziemnym oraz wymogi dotyczące udzielania pozwoleń, likwidowanie 
opuszczonych lub niewykorzystywanych instalacji, wykorzystywanie i usuwanie substancji 
szkodliwych, wymogi dotyczące odpowiedzialności i rekompensat, koordynację 
z pozostałymi stronami konwencji barcelońskiej na poziomie regionalnym, a także 
postanowienia związane z bezpieczeństwem, ustalaniem strategii na wypadek sytuacji 
kryzysowej i monitorowaniem.

Protokół wszedł w życie w dniu 24 marca 2011 r., po jego ratyfikowaniu przez sześć 
umawiających się stron (Albanię, Tunezję, Maroko, Libię, Cypr i Syrię); dotychczas nie 
został podpisany ani ratyfikowany przez Unię. Zgodnie z art. 218 ust. 6 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przystąpienie Unii do Protokołu wymaga zgody 
Parlamentu Europejskiego.

Niedawne wypadki – szczególnie wyciek ropy z platformy wiertniczej Deepwater Horizon 
w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r. – bardzo wyraźnie uwidoczniły potrzebę zwiększenia 
bezpieczeństwa działań związanych z eksploatacją podmorskich złóż ropy i gazu: 
prawdopodobnie nastąpi nasilenie działań na Morzu Śródziemnym z powodu odkrycia 
nowych złóż paliw kopalnych, a wypadek tego rodzaju mógłby mieć natychmiastowe 
dalekosiężne skutki na morzu półzamkniętym takim jak Morze Śródziemne, niosąc tragiczne 
konsekwencje dla jego gospodarki i wrażliwych ekosystemów oraz niwecząc wysiłki 
czynione przez państwa członkowskie UE położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego 
z myślą o osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu środowiska na wodach morskich, czego 
wymaga dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej.

Istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia polityki zrównoważonego zarządzania działaniami 
dotyczącymi podmorskich złóż ropy i gazu. Planowana reakcja na tę sytuację na szczeblu UE 
obejmuje wniosek Komisji, obecnie poddawany pod dyskusję, dotyczący rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej 
i gazu ziemnego na morzu. Oczywiste jest jednak, że transgraniczne konsekwencje wypadku 

1 COM(2011) 0690.
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na Morzu Śródziemnym z pewnością nie ograniczałyby się do krajów UE. Dlatego UE 
powinna wspierać międzynarodową współpracę mającą poprawić bezpieczeństwo działań na 
morzu oraz zdolność reakcji wszystkich zainteresowanych stron. Ratyfikacja protokołu 
morskiego stanowiłaby istotny krok w tym kierunku, a także ważny czynnik ułatwiający 
wysoki poziom współpracy i stałe konkretne zobowiązanie wszystkich krajów 
śródziemnomorskich do osiągnięcia możliwie najwyższego bezpieczeństwa działań 
prowadzonych na morzu.

Konwencja barcelońska stanowi idealne ramy umożliwiające prowadzenie takiej polityki na 
szczeblu międzynarodowym. Protokół morski został przyjęty niemal 20 lat temu, gdy 
panowało inne podejście do prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony środowiska, 
dlatego może wykazywać pewne braki, jeżeli chodzi o system zrównoważonego zarządzania 
działalnością na morzu. Nie można jednak zaprzepaścić tej szansy na podjęcie tematu 
zrównoważonego zarządzania działaniami związanymi z eksploatacją ropy i gazu na Morzu 
Śródziemnym w ramach systemu konwencji barcelońskiej.

W istocie Parlament Europejski już zajął stanowisko w rezolucji z dnia 13 września 2011 r. 
w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego (sprawozdawczyni: Vicky Ford, ECR), w której podkreślił „znaczenie, jakie ma 
pełne wprowadzenie w życie nieratyfikowanego protokołu z 1994 r. o ochronie Morza 
Śródziemnego, którego celem jest ochrona przed zanieczyszczeniami wynikającymi 
z działalności poszukiwawczej i wydobywczej”.

Z powyższych względów sprawozdawczyni zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na 
przystąpienie UE do protokołu morskiego.
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