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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de 
Europese Gemeenschap, van de wijzigingen van bijlage II en bijlage III bij het Verdrag 
inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan (Ospar-verdrag) met betrekking tot de opslag van 
kooldioxidestromen in geologische formaties
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0236),

– gelet op artikel 175, lid 1, en artikel 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0019/2009),

– gelet op artikel 55 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd 
door het Parlement, en hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van België, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 
Portugal, Spanje, Zweden Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit van de Raad
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Gemeenschap heeft onlangs 
Richtlijn 2009/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide1 goedgekeurd;
1PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.

Or. en
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Motivering

De wijziging van het OSPAR-verdrag strekt tot aanvulling van de onlangs in het kader van 
Richtlijn 2009/13/EG op Gemeenschapsniveau ingevoerde maatregelen voor de opslag van 
kooldioxide. In de motieven bij het goedkeuringsbesluit moet hierop worden gewezen.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit van de Raad
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De gedeelde bevoegdheid van de 
Gemeenschap en de lidstaten en het 
beginsel van eenheid bij de internationale 
vertegenwoordiging van de Gemeenschap 
pleiten ervoor dat de Gemeenschap en 
haar lidstaten die partij zijn bij het 
Verdrag gezamenlijk optreden en 
gelijktijdig de akten van bekrachtiging 
van de wijzigingen daarop nederleggen;

Or. en

Motivering

De Gemeenschap en haar lidstaten moeten –  zo mogelijk tegelijkertijd – en uiterlijk op 1 juni 
2010 hun goedkeuring hechten aan de wijzigingen van bijlage II en bijlage III van het 
OSPAR-verdrag. Doen zij dat niet, dan bestaat het risico dat de Gemeenschap en de lidstaten 
volkenrechtelijk uiteenlopende verbintenissen aangaan. 

Amendement 3

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 2 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten die partij zijn bij het 
Verdrag streven ernaar hun akten van 
bekrachtiging of goedkeuring gelijktijdig 
met die van de Europese Gemeenschap en 
de andere lidstaten neder te leggen, zo 
mogelijk uiterlijk 1 juni 2010.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst is gebaseerd op de formulering die in soortgelijke gevallen wordt 
gebruikt bij gemengde overeenkomsten waarbij zowel de lidstaten als de Gemeenschap zijn  
betrokken (zie bijvoorbeeld artikel 2 van Besluit 2004/869/EG van 24 februari 2004 
betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Internationaal Verdrag 
inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw). 
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TOELICHTING

De Europese Gemeenschap is krachtens Besluit 98/249/EG van de Raad van 7 oktober 19971

verdragsluitende partij bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het 
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar-verdrag).  Naast de Gemeenschap zijn 
ook België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen en Zwitserland partij 
bij dat verdrag.

Het verdrag heeft ten doel verontreiniging te voorkomen en te beëindigen en het zeegebied te 
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten. Het is op 25 maart 
1998 in werking getreden.

Op de in juni 2007 in Oostende (België) gehouden bijeenkomst van de Ospar-commissie 
werden een aantal wijzigingen op de bijlagen II en III bij het verdrag goedgekeurd die 
betrekking hadden op de opslag van kooldioxidestromen in ondergrondse geologische 
formaties, alsmede een aantal flankerende besluiten (de Ospar-besluiten 2007/1 en 2007/2) 
om in het Ospar-zeegebied de juridische voorwaarden te creëren voor activiteiten in verband 
met het afvangen en opslaan van kooldioxide.

 In sommige lidstaten wordt momenteel nagedacht over de opslag van kooldioxide onder de 
zeebodem. Daarom is het van belang de voorgestelde verdragswijziging zo snel mogelijk in 
werking te laten treden, teneinde de opslag van kooldioxide in geologische formaties onder de 
zeebodem ook juridisch mogelijk te maken. Hoe dan ook moet worden gegarandeerd dat de 
beoogde kooldioxideopslag een permanent karakter krijgt en geen schade aan het mariene 
ecosysteem of de menselijke gezondheid toebrengt.

De beoogde voorstellen tot wijziging van de bijlagen II en III van het Ospar-verdrag zijn 
neergelegd in het onderhavige voorstel voor een goedkeuringsbesluit van de Gemeenschap. 
Het ware wenselijk dat de Gemeenschap en haar lidstaten zo mogelijk tegelijkertijd hun 
goedkeuring hechten aan de wijzigingen van bijlage II en bijlage III van het OSPAR-verdrag. 
Doen zij dat niet, dan bestaat het risico dat de Gemeenschap en de lidstaten volkenrechtelijk 
uiteenlopende verbintenissen aangaan. De gemeenschappelijke nederlegging van de akten van 
bekrachtiging of goedkeuring  zou moeten plaatsvinden vóór de eerstvolgende Ospar-
ministerconferentie, die van 20 t/m 24 september 2010 in Bergen (Noorwegen) plaatsvindt, en 
zou dus zo mogelijk vóór 1 juni 2010 haar beslag moeten krijgen.

De wijziging van het OSPAR-verdrag strekt tot aanvulling van de op Gemeenschapsniveau 
ingevoerde maatregelen voor de opslag van kooldioxide. Het Parlement en de Raad hebben 
onlangs hun goedkeuring gehecht aan Richtlijn 2009/13/EG van 23 april 2009 betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide2. In de motieven bij het goedkeuringsbesluit moet hierop 
worden gewezen.

                                               
1 PB C 104 van 3.4.1998, blz. 1.
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
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Met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/13/EG moet de Commissie de nodige 
stappen ondernemen om te garanderen dat de Ospar-besluiten 2007/1 en 2007/2 
overeenkomstig artikel 13 van het Ospar-verdrag onverwijld in werking kunnen treden1. 
Overweging 14 bij Richtlijn 2009/31/EG verwijst nadrukkelijk naar de besluiten die de 
partijen bij het OSPAR-verdrag in 2007 hebben aangenomen in verband met de opslag van 
kooldioxide in geologische formaties onder de zeebodem.

                                               
1 Zie punt 6 van de motivering bij Commissievoorstel COM(2009)0236, blz. 3.


