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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Kommunità 
Ewropea, tal-Emendi għall-Anness II u l-Anness III tal-Konvenzjoni għall-protezzjoni 
tal-ambjent tal-baħar tal-Grigal tal-Atlantiku (Konvenzjoni OSPAR) dwar il-ħżin ta' 
flussi tad-diossidu tal-karbonju f'formazzjonijiet ġeoloġiċi
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2009)0236),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 175(1) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skont liema 
artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0019/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A[7-0000/2009]),

1. Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill kif emendata u japprova l-emenda tal-
ftehima;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Belġju, id-
Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Islanda, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-
Pajjiżi l-Baxxi, in-Norveġja, il-Portugal, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera u r-Renju Unit.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Komunità riċentement adottat id-
Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 
2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu 
tal-karbonju1;
1ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-Konvenzjoni OSPAR tissupplimenta l-miżuri li ttieħdu riċentement fil-livell 
Komunitarju dwar il-ħżin tad-dijossidu tal-karbonju skont id-Direttiva 2009/31/KE. Il-
premessi tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni għandhom jirreferu għal din id-Direttiva.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-kompetenza konġunta tal-
Komunità u tal-Istati Membri marbuta 
mal-prinċipju ta' unità fir-rappreżentanza 
internazzjonali tal-Komunità tiffavorixxi 
azzjoni konġunta għat-tqegħid simultanju 
ta' strumenti ta' approvazzjoni tal-emendi 
mill-Komunità u mill-Istati Membri 
tagħha li huma Partijiet Kontraenti tal-
Konvenzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha għandhom japprovaw, possibilment b'mod simultanju, 
l-emenda tal-Annessi II u III tal-KonvenZjoni OSPAR sal-1 ta' Ġunju 2010.  Inkella jkun 
hemm riskju ta’ diskrepanzi fir-rabtiet bejn il-liġi internazzjonali tal-Komunità u tal-Istati 
Membri.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li huma Partijiet 
Kontraenti tal-Konvenzjoni għandhom 
jirsistu biex jieħdu l-passi neċessarji bil-
għan li jiddepożitaw l-istrumenti tagħhom 
ta’ ratifika jew approvazzjoni b’mod 
simultanju ma’ dawk tal-Komunità 
Ewropea u tal-Istati Membri l-oħra u 
sakemm ikun possibbli sa mhux iktar tard 
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mill-1 ta’ Ġunju 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost huwa bbażat fuq il-kliem użat f’każi simili ta’ ftehimiet konġunti li jinvolvu l-
Istati Membri u l-Komunità (ara l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/869/KE tal-24 ta’ 
Frar 2004 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tat-Trattat Internazzjonali dwar 
ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura.  
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Komunità Ewropea hija Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent 
tal-Baħar fil-Grigal tal-Atlantiku (Konvenzjoni OSPAR) skont id-Deċiżjoni Nru 98/249/KE 
tas-7 ta' Ottubru 19971.  Barra mill-Komunità, il-Partijiet Kontraenti tal-Konvenzjoni huma l-
Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi 
l-Baxxi, il-Portugal, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit, flimkien mal-Islanda, in-Norveġja u l-
Isvizzera.

L-għan tal-Konvenzjoni huwa li tipprevjeni u telimina t-tniġġis u tipproteġi ż-żona marittima 
mill-effetti perikolużi tal-attivitajiet tal-bniedem; Din daħlet fis-seħħ fil-25 ta' Marzu 1998.

Fil-laqħga tal-Kummissjoni ta’ OSPAR f’Ġunju 2007 f’Ostend (il-Belġju) ittieħdu 
deċiżjonijiet biex jiġu emendati l-Annessi II u III tal-Konvenzjoni fir-rigward tal-ħżin ta' 
flussi tad-dijossidu tal-karbonju f'formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt l-art, flimkien ma' 
deċiżjonijiet akkumpanjanti (id-Deċiżjonijiet OSPAR 2007/1 u 2007/2) maħsuba biex 
jippermettu b'mod legali l-operazzjonijiet ta' Qbid u Ħżin tal-Karbonju (CCS) fiż-żona 
marittima OSPAR.

Xi Stati Membri bħalissa qed jikkunsidraw li jaħżnu d-dijossidu tal-karbonju taħt il-qiegħ tal-
baħar. Għalhekk, hu importanti li tiġi implimentata l-emenda pjanata tat-Trattat malajr kemm 
jista’ jkun sabiex ikun ukoll permess legalment li d-dijossidu tal-karbonju jinħażen fil-
formazzjonijiet ġeoloġiċi fuq qiegħ il-baħar.  Madankollu, hu essenzjali li jkun żgurat li d-
dijossidu tal-karbonju jinżamm permanentement fil-faċilità tal-ħżin u li ma jkollux effetti 
negattivi fuq l-ekosistema marittima jew fuq is-saħħa tal-bniedem.

Din il-proposta għal deċiżjoni ta’ approvazzjoni mill-Komunità tapplika għall-emendi għall-
Annessi II u III tal-Konvenzjoni OSPAR. Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha għandhom 
japprovaw, possibilment b'mod simultanju, l-emenda tal-Annessi II u III tal-KonvenZjoni 
OSPAR. Inkella jkUn hemm riskju ta’ diskrepanzi fir-rabtiet bejn il-liġi internazzjonali tal-
Komunità u tal-Istati Membri. L-istrumenti Komunitarji għandhom jiġu depożitati qabel il-
laqgħa ministerjali OSPAR li jmiss f’Bergen, in-Norveġja (bejn l-20 u l-24 ta’ Settembru 
2010) u, għalhekk, jekk hu possibbli qabel l-1 ta’ Ġunju 2010.

L-emenda tal-Konvenzjoni OSPAR tissupplimenta l-miżuri li ttieħdu fil-livell Komunitarju 
dwar il-ħżin tad-dijossidu tal-karbonju. Il-Parlament u l-Kunsill riċentement adottaw id-
Direttiva 2009/31/KE tat-23 ta’ April 2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju2; 
Il-premessi tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni għandhom jirreferu għal din id-Direttiva.

Fid-dawl tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/31/KE, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
meħtieġa biex tiggarantixxi mingħajr dewmien id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjonijiet OSPAR 
2007/1 u 2007/2 bi qbil mal-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni OSPAR3. Il-premessa 14 tad-
Direttiva 2009/31/KE tirreferi b'mod espliċitu għad-Deċiżjonijiet adottati mill-Partijiet 
                                               
1 ĠU C 104, 3.4.1998, p. 1.
2 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.
3 Ara l-Punt 6 tan-Nota Spjegattiva tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2009)0236, paġna 3.
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Kontraenti tal-Konvenzjoni OSPAR fl-2007 f'relazzjoni mal-ħżin tad-dijossidu tal-karbonju 
fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi ta' taħt il-qiegħ tal-baħar. 


