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PR_CNS_art90am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, zmien 
a doplnení prílohy II a prílohy III k Dohovoru o ochrane morského prostredia 
severovýchodného Atlantiku (dohovor OSPAR), pokiaľ ide o ukladanie tokov oxidu 
uhličitého v geologických formáciách
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0236),

– so zreteľom na článok 175 ods. 1 a článok 300 odsek 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0019/2009),

– so zreteľom na článok 55 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje zmenu 
zmluvy;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Islandu, 
Írska, Luxemburska, Holandska, Nórska, Portugalska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a 
Veľkej Británie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Spoločenstvo nedávno prijalo 
smernicu 2009/31/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 
o geologickom ukladaní oxidu 
uhličitého1;
1Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.

Or. en
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Odôvodnenie

Zmena a doplnenie dohovoru OSPAR dopĺňa nedávno prijaté opatrenia na úrovni 
Spoločenstva v súvislosti s uskladňovaním oxidu uhličitého v rámci smernice 2009/31/ES.
V odôvodneniach rozhodnutia o schválení by sa na túto skutočnosť malo odkázať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Zmiešaná právomoc Spoločenstva 
a členských štátov v spojení so zásadou 
jednotného medzinárodného zastupovania 
Spoločenstva vytvára podmienky na to, 
aby Spoločenstvo a jeho členské štáty, 
ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, 
postupovali spoločne a listiny o schválení 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
uložili súbežne;

Or. en

Odôvodnenie

Spoločenstvo a jeho členské štáty by mali zmeny a doplnenia príloh II a III dohovoru OSPAR 
schváliť pokiaľ možno naraz, a to do 1. júna 2010. Inak by existovalo riziko rozdielnej 
právnej záväznosti, pokiaľ ide o medzinárodné právo na úrovni Spoločenstva a na úrovni 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia Rady
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty, ktoré sú zmluvnými 
stranami dohovoru, sa snažia vykonať 
potrebné kroky, aby uložili svoje 
ratifikačné alebo schvaľovacie listiny 
súčasne s listinami Európskeho 
spoločenstva a ostatných členských štátov 
podľa možnosti najneskôr 1. júna 2010.
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Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text sa orientuje na formuláciu, ktorá sa používa v podobných prípadoch pri 
zmiešaných dohodách za účasti členských štátov a Spoločenstva (pozri napríklad článok 2 
rozhodnutia Rady 2004/869/ES z 24. 2. 2004 o uzavretí Medzinárodnej zmluvy o genetických 
zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v mene Spoločenstva).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európske spoločenstvo je podľa rozhodnutia Rady 98/249/ES zo 7. októbra 19971 zmluvnou 
stranou Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (dohovor 
OSPAR). Zmluvnými stranami dohovoru sú okrem Spoločenstva aj Belgicko, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Spojené 
kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko.

Cieľom dohovoru je predchádzať znečisťovaniu a odstraňovať ho a chrániť túto morskú 
oblasť pred škodlivými účinkami ľudských činností. Dohovor nadobudol platnosť 25. marca 
1998.

Na svojom zasadnutí v júni 2007 v Ostende (Belgicko) Komisia OSPAR prijala zmeny 
a doplnenia príloh II a III dohovoru, pokiaľ ide o ukladanie tokov oxidu uhličitého 
v geologických formáciách podložia, ako aj sprevádzajúce rozhodnutia (rozhodnutie OSPAR 
2007/01 a 2007/2), s cieľom vytvoriť v morskej oblasti dohovoru OSPAR právne 
predpoklady na opatrenia týkajúce sa zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

V niektorých členských štátoch sa momentálne uvažuje o uskladňovaní oxidu uhličitého pod 
morským dnom. Je preto dôležité, aby príslušné zmeny zmluvy čo najskôr nadobudli 
účinnosť, aby sa aj z právneho hľadiska umožnilo ukladanie oxidu uhličitého do podmorských 
geologických formácií. Treba však zabezpečiť, že oxid uhličitý zostane v úložisku natrvalo 
a že morskému ekosystému nevzniknú žiadne škody a že sa neohrozí ľudské zdravie.

Pre zmeny a doplnenia príloh II a III dohovoru OSPAR platí predložený návrh rozhodnutia 
o schválení zo strany Spoločenstva. Spoločenstvo a jeho členské štáty by mali zmeny a 
doplnenia príloh II a III dohovoru OSPAR schváliť pokiaľ možno naraz. Inak by existovalo 
riziko rozdielnej právnej záväznosti, pokiaľ ide o medzinárodné právo na úrovni Spoločenstva 
a na úrovni členských štátov. Schválenie zo strany Spoločenstva by sa malo uskutočniť pred 
nadchádzajúcim ministerským stretnutím OSPAR v Bergen v Nórsku (20. – 24. septembra 
2010) a teda podľa možnosti do 1. júna 2010.

Zmena a doplnenie dohovoru OSPAR dopĺňa prijaté opatrenia na úrovni Spoločenstva v 
súvislosti s uskladňovaním oxidu uhličitého. Parlament a Rada schválili prednedávnom 
smernicu 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého2.
V odôvodneniach rozhodnutia o schválení by sa na túto skutočnosť malo odkázať.

V súvislosti s prijatím smernice 2009/31/ES by Komisia mala zaviesť príslušné opatrenia, aby 
sa zaručilo bezodkladné nadobudnutie účinnosti rozhodnutí OSPAR 2007/1 a 2007/2 podľa 
článku 13 dohovoru OSPAR3. Odôvodnenie 14 smernice 2009/31/ES vyslovene odkazuje na 
rozhodnutia, ktoré prijali zmluvné strany dohovoru OSPAR v roku 2007 v súvislosti 
s ukladaním oxidu uhličitého v geologických formáciách morského podložia.

                                               
1 Ú. v. ES C 104 z 3.4.1998, s. 1
2 Ú. v. EÚ L 140 z 5.6.2009, s. 114
3 Porovnaj ods. 6 odôvodnenia návrhu KOM(2009)0236, s. 3.
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