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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.



PR\789963BG.doc 3/9 PE428.171v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................8



PE428.171v01-00 4/9 PR\789963BG.doc

BG



PR\789963BG.doc 5/9 PE428.171v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за одобряване, от страна на 
Европейската общност, на измененията на приложения II и III към Конвенцията 
за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан 
(Конвенцията OSPAR), във връзка със съхранението на въглероден диоксид в 
геоложки образувания
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0236),

– като взе предвид член 175, параграф 1 и член 300, параграф 2, алинея първа от 
Договора за ЕО,

– като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно 
който Съветът се е консултирал него (C7-0019/2009),

– като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението за решение на Съвета с внесените изменения и одобрява 
изменението на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на Белгия, 
Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, 
Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното 
кралство.

Изменение 1

Предложение за решение на Съвета
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Общността неотдавна прие 
Директива 2009/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки 
формации1;
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1ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114

Or. en

Обосновка

Изменението на Конвенцията OSPAR допълва неотдавна взетите на равнището на 
Общността мерки за съхранението на въглероден диоксид в рамките на Директива 
2009/31/ЕО. В съображенията за решението за одобрение следва да се обърне 
внимание на това обстоятелство.

Изменение 2

Предложение за решение на Съвета
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Смесената компетентност на 
Общността и на държавите-членки, 
в съчетание с принципа на 
единството на международното 
представителство на Общността, 
благоприятства предприемането на 
съвместни действия за едновременно 
депозиране на инструменти за 
одобрение на измененията от 
Общността и нейните държави-
членки, които са договарящи страни 
по Конвенцията;

Or. en

Обосновка

Общността и нейните държави-членки следва да приемат, по възможност 
едновременно, изменението на приложения II и III към Конвенцията OSPAR в срок до 1 
юни 2010 г. В противен случай би възникнала опасност от различна 
международноправна задължителност на равнището на Общността и на национално 
равнище. 
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Изменение 3

Предложение за решение на Съвета
Член 2 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки, които са 
договарящи страни по Конвенцията, 
полагат усилия да предприемат 
необходимите стъпки с оглед 
депозиране на техните инструменти 
за ратификация или одобрение 
едновременно с тези на Европейската 
общност и другите държави-членки и, 
по възможност, не по-късно от 1 юни 
2010 г.

Or. en

Обосновка

Предложеният текст се основава на формулировката, която се употребява в подобни 
случаи при споразумения със смесен характер, в които участват държави-членки и 
Общността (вж. например член 2 от Решение № 2004/869/ЕО на Съвета от 24 
февруари 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на 
Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие). 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската общност е договаряща страна по Конвенцията за защита на морската 
околна среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR), съгласно 
Решение 98/249/ЕО на Съвета от 7 октомври 1997 г.1  Освен Общността, договарящи 
страни по Конвенцията са също така Белгия, Дания, Германия, Финландия, Франция, 
Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното 
кралство, както и Исландия, Норвегия и Швейцария.

Целта на Конвенцията е да предотврати и да елиминира замърсяването, както и да 
защити морската зона от вредните последици от човешките дейности. Конвенцията 
влезе в сила на 25 март 1998 г.

На заседанието на комисията по Конвенцията OSPAR, проведено през юни 2007 г. в 
Остенде (Белгия), бяха приети изменения на приложения II и III към Конвенцията във 
връзка със съхранението на въглероден диоксид в подземни геоложки формации, а 
също така и съпътстващи решения (Решения 2007/1 и 2007/2 на OSPAR), с цел 
създаване на правни предпоставки за дейностите по улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид в морската зона, обхваната от OSPAR.

 Понастоящем в редица държави-членки се обмислят варианти за съхранение на 
въглероден диоксид под морското дъно. Следователно е важно възможно най-
скорошното влизане в сила на предвиденото изменение на договора, така че да бъде 
предоставена правна възможност за съхранение на въглероден диоксид в геоложки 
формации под морското дъно. Въпреки това трябва да се гарантира, че въглеродният 
диоксид ще бъде съхраняван дългосрочно в хранилището и че това няма да причинява 
вреди на морската екосистема или на човешкото здраве.

По отношение на измененията на приложения II и III към Конвенцията OSPAR се 
прилага представеното предложение за решение за одобрение от страна на Общността. 
Общността и нейните държави-членки следва да приемат, по възможност 
едновременно, изменението на приложения II и III към Конвенцията OSPAR. В 
противен случай би възникнала опасност от различна международноправна 
задължителност на равнището на Общността и на национално равнище. Депозирането 
на инструменти от страна на Общността следва де се осъществи преди следващото 
заседание по въпросите на OSPAR на равнище министри в Берген, Норвегия (20-24 
септември 2010 г.) и по възможност не по-късно от 1 юни 2010 г.

Изменението на Конвенцията OSPAR допълва взетите на равнището на Общността 
мерки за съхранение на въглероден диоксид. Парламентът и Съветът неотдавна приеха 
Директива 2009/31/ЕО от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки формации2. В съображенията за решението за одобрение следва да 
се обърне внимание на това обстоятелство.

                                               
1 ОВ C 104, 3.4.1998 г., стр. 1
2 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114
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По отношение на приемането на Директива 2009/31/ЕО, Комисията следва да 
предприеме необходимите действия за незабавно гарантиране на влизането в сила на 
Решения 2007/1 и 2007/2 на OSPAR в съответствие с член 13 от Конвенцията OSPAR1. 
Съображение 14 от Директива 2009/31/ЕО посочва изрично решенията, приети през 
2007 г. от договарящите страни по Конвенцията OSPAR, във връзка със съхранението 
на CO2 в геоложки формации под морското дъно.

                                               
1 Ср. с параграф 6 от обяснителния меморандум към предложението на Комисията COM(2009)0236, стр. 
3.


