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PR_CNS_art90am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
ændringerne til bilag II og III til konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det 
nordøstlige Atlanterhav (OSPAR-konventionen) for så vidt angår lagring af 
kuldioxidstrømme i geologiske formationer
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0236),

– der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C7-0019/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2009),

1. godkender forslag til Rådets afgørelse som ændret og godkender ændringen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Belgiens, Danmarks, Finlands, Det Forenede Kongeriges, Frankrigs, 
Islands, Irlands, Luxembourgs, Nederlandenes, Norges, Portugals, Schweiz’, Spaniens, 
Sveriges og Tysklands regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til Rådets afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fællesskabet har for nylig vedtaget 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/31/EF af 23. april 2009 om 
geologisk lagring af kuldioxid1.
1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.

Or. en



PE428.171v01-00 6/8 PR\789963DA.doc

DA

Begrundelse

Ændringerne til OSPAR-konventionen supplerer de foranstaltninger til lagring af kuldioxid, 
der for nylig blev bragt op på fællesskabsniveau inden for rammerne af direktiv 2009/31/EF. 
Dette bør der henvises til i betragtningerne til afgørelsen om godkendelse.

Ændringsforslag 2

Forslag til Rådets afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Sammenfaldet mellem Fællesskabets 
og medlemsstaternes kompetencer samt 
princippet om enhed i Fællesskabets 
internationale repræsentation taler for en 
fælles aktion, hvorved instrumenterne til 
godkendelse af ændringerne deponeres 
samtidig af Fællesskabet og de 
medlemsstater, der er kontraherende 
parter til konventionen.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabet og dets medlemsstater bør så vidt muligt godkende ændringerne til bilag II og 
III i OSPAR-konventionen samtidig og før den 1. juni 2010. Ellers vil der være fare for, at 
hhv. Fællesskabets og medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser bliver forskellige. 

Ændringsforslag 3

Forslag til Rådets afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De medlemsstater, der er 
kontraherende parter til konventionen,
skal bestræbe sig på at foretage det 
nødvendige med henblik på at deponere 
deres ratifikations- eller 
godkendelsesinstrumenter samtidig med 
Fællesskabet og de andre medlemsstater 
og så vidt muligt senest den 1. juni 2010.
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Or. en

Begrundelse

Til grund for den foreslåede tekst ligger den formulering, der anvendes i lignende tilfælde ved 
blandede aftaler med deltagelse af medlemsstater og Fællesskabet (se f.eks. artikel 2 i Rådets 
afgørelse 2004/869/EF af 24. februar 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs 
vegne af den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer på fødevare- og 
landbrugsområdet). 
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BEGRUNDELSE

Fællesskabet er kontraherende part i konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det 
nordøstlige Atlanterhav (OSPAR-konventionen), jf. Rådets afgørelse 98/249/EF af 7. oktober 
19971. Ud over Fællesskabet er Belgien, Danmark, Finland, Det Forenede Kongerige, 
Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland samt 
Island, Norge og Schweiz kontraherende parter til aftalen.

Konventionen tager sigte på at forebygge og bekæmpe forurening og beskytte det maritime 
område mod skadelige virkninger af menneskets virksomhed. Konventionen trådte i kraft den 
25. marts 1998.

På sit møde i juni 2007 i Ostende (Belgien) vedtog OSPAR-kommissionen både ændringer til 
konventionens bilag II og III, for så vidt angår lagring af kuldioxidstrømme i underjordiske 
geologiske formationer, og ledsagende beslutninger (OSPAR-beslutning 2007/1 og 2007/2). 
Sigtet var at lovliggøre foranstaltninger til separation og lagring af kuldioxid i det maritime 
område, som hører under OSPAR-konventionen.

 I nogle medlemsstater overvejer man for tiden at lagre kuldioxid i havundergrunden. Derfor 
er det vigtigt at lade de planlagte ændringer af aftalen træde i kraft så hurtigt som muligt for 
også ud fra et juridisk synspunkt at muliggøre lagring af kuldioxid i havundergrundens 
geologiske formationer. Dog skal man sikre sig, at kuldioxiden bliver på oplagringsstedet 
altid, og at der ikke opstår skader hverken for det marine økosystem eller for menneskers 
sundhed.

Det foreliggende forslag til Fællesskabets beslutning om godkendelse gælder for ændringerne 
til OSPAR-konventionens bilag II og III.  Fællesskabet og dets medlemsstater bør så vidt 
muligt godkende ændringerne til bilag II og III i OSPAR-konventionen samtidig. Ellers vil 
der være fare for, at hhv. Fællesskabets og medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser bliver 
forskellige. Fællesskabets deponering af godkendelsen bør ske inden det næste ministermøde i 
OSPAR i Bergen, Norge (den 20.-24. september 2010) og dermed så vidt muligt senest den 1. 
juni 2010.

Ændringen af OSPAR-konventionen supplerer de foranstaltninger til lagring af kuldioxid, der 
er bragt op på fællesskabsniveau. Europa-Parlamentet og Rådet har for nylig vedtaget direktiv 
2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid2. Dette bør der henvises til i 
betragtningerne til afgørelsen om godkendelse.

I lyset af vedtagelsen af direktiv 2009/31/09 bør Kommissionen omgående træffe indledende 
foranstaltninger til at sikre, at OSPAR-beslutningerne 2007/1 og 2007/2 træder i kraft3, jf. 
OSPAR-konventionens artikel 13. I betragtning 14 til direktiv 2009/31/EF henvises der 
udtrykkeligt til de beslutninger, som de kontraherende parter til OSPAR-konventionen vedtog 
i 2007 vedrørende lagring af kuldioxid i geologiske formationer i havundergrunden.

                                               
1 EFT C 104 af 3.4.1998, s. 1.
2 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.
3 Jf. Punkt 6 i KOM-forslagets begrundelse – KOM(2009)0236, s. 3.


