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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény 
(OSPAR-egyezmény) II. és III. melléklete – a szén-dioxid-folyamok földtani közegekben 
való tárolása tekintetében történő – módosításainak az Európai Közösség részéről való 
jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0236),

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0019/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában és 
jóváhagyja a megállapodás módosítását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
illetve Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, 
Izland, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, 
Svédország és Svájc kormányának és parlamentjének.

Módosítás 1

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a Közösség nemrégiben fogadta el a 
szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 
2009. április 23-i, 2009/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1;
1HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en
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Indokolás

Az OSPAR-egyezmény módosítása kiegészíti a röviddel ezelőtt közösségi szinten meghozott, a 
szén-dioxidnak a 2009/13/EK irányelv szerint történő tárolására vonatkozó intézkedéseket. Az 
engedélyezésre vonatkozó határozat preambulumában utalni kellene erre a körülményre.

Módosítás 2

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A közös közösségi és tagállami 
hatáskör és az egységességnek a Közösség 
nemzetközi képviseletében alkalmazandó 
alapelve a Közösség és a tagállamok –
melyek az egyezmény aláíró felei – közös 
cselekvését igényli a módosítások 
jóváhagyó okiratainak egyszerre történő 
letétbe helyezése érdekében;

Or. en

Indokolás

A Közösségnek és tagállamainak lehetőleg egyidejűleg, 2010. június 1-jéig kellene 
jóváhagyniuk az OSPAR-egyezmény II. és III. mellékletének módosításait. Máskülönben 
fennállna annak a veszélye, hogy a Közösség és a tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségei 
különbözőek lesznek. 

Módosítás 3

Tanácsi határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok a tagállamok, amelyek aláírták 
az egyezményt, igyekeznek megtenni a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az Európai Közösséggel 
és a többi tagállammal egyidejűleg, és 
lehetőleg 2010. június 1-jéig letétbe 
helyezzék saját megerősítő, illetve 
jóváhagyó okirataikat.
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Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg a megfogalmazás irányába orientálódik, amelyet vegyes megállapodásoknál 
hasonló esetekben a tagállamok és a Közösség részvételével alkalmaznak (lásd pl. a Tanács 
2004. február 24-i, 2004/869/EK határozata a növénygenetikai források élelmezési és 
mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezménynek az Európai Közösség 
nevében történő megkötéséről). 
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INDOKOLÁS

A Közösség az 1997. október 7-i 98/249/EK tanácsi határozat1 szerint az Atlanti-óceán észak-
keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény) 
szerződő fele.  A Közösség mellett Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, 
Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, 
Svédország, továbbá Izland, Norvégia és Svájc is az egyezmény szerződő fele.

Az egyezmény célja, hogy megelőzze és felszámolja a szennyezést és védje a tengereket az 
emberi tevékenységek káros hatásaitól. Az egyezmény 1998. március 25-én lépett hatályba.

Az OSPAR-bizottság 2007. júniusi oostendei (Belgium) ülésén elfogadta az egyezmény II. és 
III. mellékletének a szén-dioxid-folyamok földalatti földtani közegekben való tárolása 
tekintetében történő módosításait, továbbá kapcsolódó határozatokat (a 2007/1 és 2007/2 
OSPAR-határozat) fogadott el, hogy az OSPAR hatálya alá tartozó tengeri területeken a szén-
dioxid-leválasztási és -tárolási műveletek engedélyezéséhez megteremtse a jogi előírásokat.

Néhány tagállamban jelenleg a szén-dioxid tengerfenék alatti tárolását fontolgatják. Éppen 
ezért fontos, hogy a tervezett szerződésmódosítást a lehető leghamarabb léptessük életbe, 
hogy a szén-dioxid tárolását a tengerfenék földtani közegeiben jogilag is lehetővé tegyük. 
Mindazonáltal garantálni kell, hogy a szén-dioxid tartósan a tárolóhelyen marad, és nem 
károsodik sem a tengeri ökoszisztéma, sem az emberi egészség.

Az OSPAR-egyezmény II. és III. mellékletének módosításai tekintetében ez a javaslat a 
Közösség hozzájárulásáról szóló határozatra irányul. A Közösségnek és tagállamainak 
lehetőleg egyidejűleg kellene jóváhagyniuk az OSPAR-egyezmény II. és III. mellékletének 
módosításait. Máskülönben fennállna annak a veszélye, hogy a Közösség és a tagállamok 
nemzetközi jogi kötelezettségei különbözőek lesznek. A Közösség általi elfogadásra a 
következő, a norvégiai Bergenben 2010. szeptember 20. és 24. között megrendezésre kerülő
OSPAR miniszteri találkozó előtt, és így lehetőleg még 2010. június 1-je előtt kellene, hogy 
sor kerüljön.

Az OSPAR-megállapodás módosítása kiegészíti a közösségi szinten a szén-dioxid tárolásával 
kapcsolatosan hozott intézkedéseket. A Parlament és a Tanács röviddel ezelőtt fogadta el a 
2009. április 23-i, a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelvet2. Az 
engedélyezésre vonatkozó határozat preambulumában utalni kellene erre a körülményre.

A 2009/31/EK irányelv elfogadásával kapcsolatban a Bizottságnak kellene a szükséges 
lépéseket bevezetnie, hogy haladéktalanul garantálja a 2007/1 és 2007/2 OSPAR-
határozatoknak az OSPAR-megállapodás 13. cikke szerinti hatályba lépését3. A 2009/31/EK 
irányelv 14. preambulumbekezdése kifejezetten rámutat azokra a határozatokra, amelyeket az 
OSPAR-egyezmény szerződő felei 2007-ben a szén-dioxid tengerfenék alatti földtani 
közegekben való tárolásával kapcsolatban elfogadtak.
                                               
1 HL C 104., 1998.4.3., 1. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
3 V.ö. a bizottsági javaslat indokolásának 6. pontjával – COM(2009)0236, 3. o.


