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Relevante data

Document

22/09/1992

Inwerkingtreding

25/03/1998

Instemming door België

11/05/1995

Instemming door Vlaanderen

19/04/1995

Beleidsniveau

Internationaal

Type instrument

Verdrag

Geografisch bereik

Noordoostelijke Atlantische Oceaan (5 regio’s: Arctische wateren, Noordzee, Keltische
Zee, Golf van Biskaje en Iberische kust, Noordoostelijke Atlantische Oceaan)

(Juridisch) bereik op BNZ

Interne wateren, territoriale zee, exclusieve economische zone

Internationaal aanspreekpunt

OSPAR-Commissie

Bevoegde instantie in België

Federale overheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu; DG Leefmilieu; Dienst Marien Milieu

Federale instemmingswet

Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming
van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV,
en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992

Vlaams instemmingsdecreet

Decreet van 19 april 1995 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de
bescherming van het mariene milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, en
van de bijlagen, opgemaakt in Parijs op 22 september 1992

// abstract:

verdrag

Het OSPAR-Verdrag verenigt en actualiseert het ‘Verdrag van Oslo inzake het dumpen van afval op zee’ (1972) en het ‘Verdrag
van Parijs over de vervuiling van de zee door bronnen op het land’ (1974). De OSPAR-Commissie heeft in haar ‘North-East Atlantic
Environment Strategy 2010-2020’ als algemeen doel mariene gebieden te beschermen tegen de nadelige effecten van menselijke
activiteiten, zodoende de menselijke gezondheid en mariene ecosystemen te beschermen, alsook mariene gebieden die schade
hebben geleden te herstellen. De implementatie van de ecosysteembenadering inzake het beheer van menselijke activiteiten staat
hierbij centraal. De OSPAR-Commissie ontwikkelde en implementeerde een reeks van vijf thematische strategieën teneinde zich te
richten op de voornaamste geïdentificeerde bedreigingen voor het mariene milieu. Deze strategieën hebben betrekking op de thema’s
biodiversiteit en ecosystemen, eutrofiëring, gevaarlijke stoffen, offshore industrie en radioactieve stoffen. Een zesde strategie is de
‘Strategy for the Joint Assessment and Monitoring Programme’ (JAMP) die een kader voorziet voor de ontwikkeling van OSPAR’s
monitoring en assessment programma’s. In 2014 heeft de OSPAR Commissie een nieuwe ‘Strategy for the Joint Assessment
and Monitoring Programme’ (JAMP) aangenomen voor de periode 2014-2021 met de nadruk op het ontwikkelen van een nieuwe
algemene monitoring voor de kwaliteitsstatus van het mariene milieu. Hiervoor wordt ondermeer rekening gehouden met de relevante
monitoringscriteria in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008/56/EG; p.85). Ondanks het feit dat er geen afzonderlijke
strategie voor klimaatverandering werd ontwikkeld, wordt het belang van dit topic alsook de hiermee gepaard gaande noodzakelijke
mitigaties en aanpassingen binnen het kader van het marien milieu uitvoerig besproken in het Quality Status Report van 2010.

