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PR_CNS_art90am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o schválení změn přílohy II a přílohy III Úmluvy o ochraně 
mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR), pokud jde 
o ukládání toků oxidu uhličitého v geologických formacích, jménem Evropského 
společenství
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0236),

– s ohledem na čl. 175 odst. 1 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0019/2009),

– s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje změnu dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Islandu, Irska, Lucemburska, Nizozemska, 
Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Společenství nedávno přijalo 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 
o geologickém ukládání oxidu 
uhličitého1;
1Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.

Or. en

Odůvodnění

Změna úmluvy OSPAR doplňuje opatření o ukládání oxidu uhličitého, nedávno přijatá na 
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úrovni Společenství v rámci směrnice 2009/12/ES. V bodech odůvodnění rozhodnutí 
o schválení by mělo být na tuto skutečnost poukázáno.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Vzhledem ke sdílené pravomoci 
Společenství a členských států spolu se 
zásadou jednotného mezinárodního 
zastoupení Společenství by měly být listiny 
o schválení změn úmluvy Společenstvím 
a jeho členskými státy, které jsou 
smluvními stranami úmluvy, uloženy 
současně.

Or. en

Odůvodnění

Společenství a jeho členské státy by měly schválit změnu příloh II a III úmluvy OSPAR 
nejpozději do 1. června 2010, a to pokud možno současně. Jinak hrozí nebezpečí, že na úrovni 
Společenství a na úrovni členských států budou platit odlišné mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které jsou smluvními 
stranami úmluvy, usilují o přijetí opatření 
nezbytných k tomu, aby jejich listiny 
o ratifikaci nebo schválení byly uloženy 
současně s listinami Společenství 
a ostatních členských států, a to 
nejpozději do 1. června 2010.

Or. en

Odůvodnění

Navržený text se zaměřuje na formulaci, která se používá v obdobných případech při 
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smíšených dohodách za účasti členských států a Společenství (viz např. článek 2 rozhodnutí 
Rady 2004/869/ES ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických 
zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na základě rozhodnutí Rady 98/249/ES ze dne 7. října 19971 je Evropské společenství 
smluvní stranou Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva 
OSPAR). Kromě Společenství jsou smluvními stranami úmluvy Belgie, Dánsko, Německo, 
Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené 
království, jakož i Island, Norsko a Švýcarsko.

Cílem úmluvy je předcházet a zamezit znečisťování a chránit mořskou oblast před 
nepříznivými účinky lidských činností. Uvedená úmluva vstoupila v platnost dnem 25. března 
1998.

Na zasedání komise OSPAR v červnu 2007 v Ostende (Belgie) byly přijaty změny přílohy II 
a III úmluvy, týkající se ukládání toků oxidu uhličitého v podzemních geologických 
formacích (rozhodnutí OSPAR 2007/1 a 2007/2), s cílem právně umožnit činnosti 
zachycování a skladování oxidu uhličitého v mořské oblasti OSPAR.

V některých členských státech se v současné době uvažuje o ukládání CO2 pod mořským 
dnem. Proto je důležité uvést zamýšlenou změnu dohody v platnost co nejdříve, aby bylo 
ukládání oxidu uhličitého v geologických formacích pod mořským dnem možné i z právního 
hlediska. Musí však být zaručeno, že oxid uhličitý zůstane trvale v úložištích a že jeho uložení 
nebude mít škodlivé účinky na mořský ekosystém nebo lidské zdraví.

Na změny přílohy II a III úmluvy OSPAR se vztahuje návrh rozhodnutí o schválení ze strany 
Společenství. Společenství a jeho členské státy by měly schválit změnu příloh II a III úmluvy 
OSPAR pokud možno současně. Jinak hrozí nebezpečí, že na úrovni Společenství a na úrovni 
členských států budou platit odlišné mezinárodní závazky. K uložení listin Společenství by 
mělo dojít před příštím zasedáním OSPAR na úrovni ministrů v Bergenu, Norsko (20. – 24. 
září 2010), a tudíž pokud možno nejpozději do 1. června 2010.

Změna úmluvy OSPAR doplňuje opatření o ukládání oxidu uhličitého přijatá na úrovni 
Společenství. Parlament a Rada nedávno schválily směrnici 2009/13/ES ze dne 23. dubna 
2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého2. V bodech odůvodnění rozhodnutí o schválení 
by mělo být na tuto skutečnost poukázáno.

Vzhledem k tomu, že byla přijata směrnice 2009/13/ES, měla by Komise podniknout potřebné 
kroky, aby zaručila, že rozhodnutí OSPAR 2007/1 a 2007/2 podle článku 13 úmluvy OSPAR 
vstoupí bezodkladně v platnost3. Bod odůvodnění 14 směrnice 2009/31/ES výslovně 
poukazuje na rozhodnutí, která byla přijata smluvními stranami úmluvy OSPAR v roce 2007 
v souvislosti s uložením CO2 v geologických formacích pod mořským dnem.

                                               
1 Úř. věst. C 104, 3.4.1998, s. 1.
2 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.
3 Srv. bod 6 odůvodnění v návrhu Komise – KOM(2009)0236, s. 3.


