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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to grozījumu apstiprināšanu Eiropas 
Kopienas vārdā, kuri attiecībā uz oglekļa dioksīda plūsmu noglabāšanu ģeoloģiskos 
veidojumos izdarīti Konvencijas par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides 
aizsardzību (OSPAR konvencija) II un III pielikumā
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2009)0236),

– ņemot vērā EK līguma 175. panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C7-0019/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un nolīguma grozīšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Īrijas, Īslandes, Luksemburgas, 
Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas 
valdībām un parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums Padomes lēmumam
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kopiena nesen ir pieņēmusi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvu 2009/31/EK par 
oglekļa dioksīda ģeoloģisko 
uzglabāšanu 1;
1 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.

Or. en
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Pamatojums

OSPAR konvencijas grozījumi papildina nesen Kopienas līmenī noteiktos pasākumus oglekļa 
dioksīda uzglabāšanai saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK. Tas būtu jāņem vērā 
apstiprināšanas lēmuma apsvērumos.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums Padomes lēmumam
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Kopienas un dalībvalstu kopējā 
kompetence un princips par vienotu 
Kopienas starptautisko pārstāvību ļauj 
Kopienai un tās dalībvalstīm, kas ir 
minētās konvencijas līgumslēdzējas puses, 
vienlaicīgi deponēt dokumentus 
grozījumu apstiprināšanai;

Or. en

Pamatojums

Kopienai un tās dalībvalstīm līdz 2010. gada 1. jūnijam pēc iespējas vienlaikus būtu 
jāapstiprina OSPAR konvencijas II un III pielikuma grozījumi. Pretējā gadījumā Kopienas un 
dalībvalstu līmenī būtu atšķirīgas, no starptautiskām tiesībām izrietošas saistības. 

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums Padomes lēmumam
2. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, kas ir minētās 
konvencijas līgumslēdzējas puses, cenšas 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai pēc 
iespējas līdz 2010. gada 1. jūnijam 
deponētu savus ratificēšanas vai 
apstiprināšanas dokumentus vienlaikus ar 
Eiropas Kopienas un citu dalībvalstu 
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dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā ir izmantots formulējums, kas lietots līdzīgos gadījumos, kad runa ir par 
Kopienas un dalībvalstu apvienotiem nolīgumiem (skatīt, piemēram, 2. pantu Padomes 
2004. gada 24. februāra Lēmumā 2004/869/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēgts 
Starptautiskais Līgums par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai). 
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PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Padomes 1997. gada 7. oktobra Lēmumu 98/249/EK 1 Kopiena ir līgumslēdzēja 
puse Konvencijā par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides aizsardzību 
(OSPAR konvencija).  Arī Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, Luksemburga, 
Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Zviedrija, Vācija, kā arī Īslande, Norvēģija un Šveice 
ir minētās konvencijas līgumslēdzējas puses.

Konvencijas mērķis ir novērst un likvidēt piesārņojumu un aizsargāt jūras teritorijas no 
cilvēka darbības kaitīgās ietekmes. Konvencija stājās spēkā 1998. gada 25. martā.

OSPAR komisijas sanāksmē 2007. gada jūnijā Ostendē (Beļģija) tika pieņemti grozījumi 
konvencijas II un III pielikumā attiecībā uz oglekļa dioksīda plūsmu noglabāšanu pazemes 
ģeoloģiskos veidojumos (OSPAR Lēmumi 2007/1 un 2007/2), lai nodrošinātu oglekļa 
dioksīda uztveršanas un noglabāšanas pasākumu īstenošanu jūras telpā, uz kuru attiecas 
OSPAR konvencija.

Dažās dalībvalstīs pašlaik tiek apsvērta oglekļa dioksīda noglabāšana zem jūras gultnes. Tādēļ 
ir svarīgi pēc iespējas drīz īstenot paredzētos grozījumus nolīgumā, lai oglekļa dioksīda 
noglabāšana jūras gultnes ģeoloģiskos veidojumos būtu likumīga. Tomēr ir jānodrošina, ka 
oglekļa dioksīds ilgtermiņā paliek noglabāšanas vietās un nerada negatīvu ietekmi uz jūras 
ekosistēmu vai cilvēka veselību.

Uz grozījumiem OSPAR konvencijas II un III pielikumā attiecas pašreizējais priekšlikums 
Kopienas lēmumam par apstiprināšanu. Kopienai un dalībvalstīm būtu jāapstiprina grozījumi 
OSPAR konvencijas II un III pielikumā pēc iespējas vienlaikus. Pretējā gadījumā Kopienas 
un dalībvalstu līmenī būtu atšķirīgas, no starptautiskām tiesībām izrietošas saistības. Kopienas 
instrumentu deponēšanai būtu jānotiek pirms nākamās OSPAR ministru sanāksmes
2010. gada 20. – 24. septembrī Bergenā (Norvēģija) un tādēļ pēc iespējas līdz 2010. gada 
1. jūnijam.

Grozījumi OSPAR konvencijā papildina Kopienas līmenī noteiktos oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas pasākumus. Parlaments un Padome nesen pieņēma 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvu 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko noglabāšanu 2. Tas būtu jāņem vērā 
apstiprināšanas lēmuma apsvērumos.

Ņemot vērā Direktīvas 2009/31/EK pieņemšanu, Komisijai būtu jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai saskaņā ar OSPAR konvencijas 13. pantu nekavējoties nodrošinātu OSPAR 
Lēmumu 2007/1 un 2007/2 stāšanos spēkā 3. Direktīvas 2009/31/EK 14. apsvērumā ir precīzi 
norādīts uz lēmumiem, kurus OSPAR konvencijas līgumslēdzējas puses 2007. gadā ir 
pieņēmušas saistībā ar oglekļa dioksīda noglabāšanu ģeoloģiskos veidojumus zem jūras 
gultnes.

                                               
1 OV C 104, 3.4.1998., 1. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
3 Salīdzināt ar 6. punktu Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā (COM(2009)0236, 3. lpp.).
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