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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à aprovação, em nome da Comunidade 
Europeia, das alterações ao anexo II e ao anexo III da Convenção para a Protecção do 
Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR) no que respeita à 
armazenagem de fluxos de dióxido de carbono em formações geológicas
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2009)0236),

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 175.º e o primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 300.º do 
Tratado CE,

– Tendo em conta o primeiro parágrafo do n.º 3 do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos 
do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0019/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho com as alterações nela introduzidas e aprova a 
alteração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos da Bélgica, da Dinamarca, da Finlândia, 
da França, da Alemanha, da Islândia, da Irlanda, do Luxemburgo, dos Países Baixos, da 
Noruega, de Portugal, da Espanha, da Suécia, da Suíça e do Reino Unido.

Alteração 1

Proposta de decisão do Conselho
Considerando 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-A) A Comunidade adoptou 
recentemente a Directiva 2009/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa ao 
armazenamento geológico de dióxido de 
carbono1;
1OJ L 140, de 5.6.2009, p. 114

Or. en
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Justificação

A alteração da Convenção OSPAR complementa as medidas recentemente adoptadas a nível 
comunitário relativas à armazenagem de dióxido de carbono no âmbito da Directiva 
2009/13/CE, o que deve ser referido nos considerandos da decisão de autorização.

Alteração 2

Proposta de decisão do Conselho
Considerando 4-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-B) A competência mista da 
Comunidade e dos Estados-Membros, 
conjugada com o princípio da unidade na 
representação internacional da 
Comunidade, aconselham uma acção 
conjunta no sentido do depósito 
simultâneo dos instrumentos de 
aprovação das alterações da Comunidade 
e dos seus Estados-Membros, que são 
Partes Contratantes na Convenção;

Or. en

Justificação

A Comunidade e os seus Estados-Membros devem, tanto quanto possível, proceder à 
aprovação simultânea da alteração dos anexos II e III, até 1 de Junho de 2010. A não ser o 
caso, é de recear que não haja disparidade entre as obrigações de direito internacional da 
Comunidade e as dos Estados-Membros. 

Alteração 3

Proposta de decisão do Conselho
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que são Partes 
Contratantes na Convenção 
providenciarão no sentido de efectuar as 
diligências necessárias destinadas a 
depositar os seus instrumentos de 
ratificação ou aprovação 
simultaneamente com os da Comunidade 
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Europeia e os dos outros 
Estados-Membros o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 1 de Junho 
de 2010.

Or. en

Justificação

O texto proposto inspira-se na formulação utilizada em casos semelhantes de acordos mistos, 
em que a Comunidade e os Estados-Membros são Partes Contratantes (cf., por exemplo, o 
artigo 2.º da Decisão 2004/869/CE de 24 de Fevereiro de 2004 relativa à celebração, em 
nome da Comunidade Europeia, do Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos 
para a Alimentação e a Agricultura). 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos termos da Decisão 98/249/CE do Conselho de 7 de Outubro de 19971, a Comunidade 
Europeia é Parte Contratante na Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico 
Nordeste (Convenção OSPAR). Paralelamente à Comunidade, são Partes Contratantes na 
Convenção a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Finlândia, a França, a Irlanda, o 
Luxemburgo, os Países Baixos, Portugal, a Espanha, a Suécia, o Reino Unido e, ainda, a 
Islândia, a Noruega e a Suíça.

A Convenção tem por objectivo a prevenção e eliminação da poluição e a protecção da zona 
marítima contra os efeitos nocivos das actividades humanas. A Convenção entrou em vigor 
em 25 de Março de 1998.

Na reunião da Comissão OSPAR de Junho de 2007, realizada em Ostende (Bélgica), foram 
aprovadas alterações aos anexos II e III da Convenção no que respeita à armazenagem de 
fluxos de dióxido de carbono em formações geológicas no subsolo, bem como decisões 
conexas (Decisões OSPAR 2007/1 e 2007/2), tendo em vista tornar legalmente possíveis as 
operações de captação e armazenagem de carbono na zona marítima OSPAR.

 Em alguns Estados-Membros, pondera-se actualmente a possibilidade de armazenar o 
dióxido de carbono em formações geológicas subjacentes ao leito marinho. Importa, por 
conseguinte, fazer entrar em vigor, tão rapidamente quanto possível, as alterações da 
Convenção previstas, a fim de viabilizar a armazenagem legal do dióxido de carbono em 
formações geológicas do leito marinho. Cumpre, porém, garantir a armazenagem duradoura 
do dióxido de carbono e velar por que tal não dê origem a danos para os ecossistemas 
marinhos ou para a saúde pública.

A presente proposta constitui uma decisão de autorização das alterações dos anexos II e III da 
Convenção OSPAR. Cumpre que a Comunidade e os seus Estados-Membros, aprovem, tanto 
quanto possível simultaneamente, a alteração dos anexos II e III da Convenção OSPAR. A 
não ser o caso, é de recear que haja disparidade entre as obrigações de direito internacional da 
Comunidade e as dos Estados-Membros. A aprovação pela Comunidade deveria ter lugar 
antes da próxima reunião ministerial OSPAR, a realizar em Bergen, Noruega (20 - 24. de 
Setembro de 2010) e, assim, tanto quanto possível até 1 de Junho de 2010.

A alteração da Convenção OSPAR complementa as medidas adoptadas a nível comunitário 
relativas à armazenagem de dióxido de carbono. O Parlamento e o Conselho adoptaram 
recentemente a Directiva 2009/13/CE, de 23 de Abril de 2009, relativa à armazenagem 
geológica do dióxido de carbono2 . Este facto deve ser referido nos considerandos da decisão 
de autorização.

Tendo em conta a adopção da Directiva 2009/13/CE, conviria que a Comissão adoptasse as 
iniciativas necessárias para efeitos de entrada em vigor, no mais breve trecho, das decisões 

                                               
1 JO C 104, de 3.4.1998, p. 1
2 JO L 140, de 5.6.2009, p. 114
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OSPAR 2007/1 e 2007/21. O Considerando 14 da Directiva 2009/31/CE menciona 
expressamente as decisões adoptadas pelas Partes Contratantes na Convenção OSPAR, em 
2007, no contexto da armazenagem de CO2 em formações geológicas subjacentes ao leito 
marinho.

                                               
1 Cf. ponto 6 da Exposição de Motivos da proposta COM(2009)0236, p. 3.


