
PR\789963SL.doc PE428.171v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2009/0071(CNS)

16.9.2009

*
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske skupnosti, sprememb 
Priloge II in Priloge III h Konvenciji o varstvu morskega okolja 
severovzhodnega Atlantika (Konvencija OSPAR) v zvezi s shranjevanjem 
tokov ogljikovega dioksida v geoloških formacijah
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Anna Rosbach



PE428.171v01-00 2/8 PR\789963SL.doc

SL

PR_CNS_art90am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.



PR\789963SL.doc 3/8 PE428.171v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PE428.171v01-00 4/8 PR\789963SL.doc

SL



PR\789963SL.doc 5/8 PE428.171v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske skupnosti, sprememb Priloge II 
in Priloge III h Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika 
(Konvencija OSPAR) v zvezi s shranjevanjem tokov ogljikovega dioksida v geoloških 
formacijah
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2009)0236),

– ob upoštevanju člena 175(1) in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0019/2009),

– ob upoštevanju členov 55 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0019/2009),

1. odobri predlog Sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s spremembo 
sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom Belgije, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Islandije, Irske, 
Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in 
Združenega kraljestva.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa Sveta
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Skupnost je pred nedavnim sprejela 
Direktivo 2009/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o geološkem shranjevanju ogljikovega 
dioksida1;
1UL L 140, 5.6.2009, str. 114.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba Konvencije OSPAR dopolnjuje ukrepe za shranjevanje ogljikovega dioksida v 
okviru Direktive 2009/12/ES, ki so bili pred nedavnim določeni na ravni Skupnosti. Na to 
okoliščino je treba opozoriti v uvodnih izjavah sklepa o odobritvi.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa Sveta
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Zaradi skupne pristojnosti Skupnosti 
in držav članic ter hkratne veljavnosti 
načela enotne mednarodne zastopanosti 
Skupnosti je treba dati prednost 
skupnemu ukrepanju, da bodo listine o 
odobritvi sprememb, ki jih terjajo 
Skupnost in njene države članice, 
pogodbenice konvencije, deponirane 
hkrati;

Or. en

Obrazložitev

Skupnost in njene države članice naj bi po možnosti hkrati odobrile spremembo prilog II in III 
Konvencije OSPAR do 1. junija 2010. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bodo 
imele različne mednarodnopravne obveznosti.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa Sveta
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice , ki so pogodbenice 
konvencije, si prizadevajo storiti vse 
potrebno, da svoje listine o ratifikaciji ali 
odobritvi deponirajo skupaj s tistimi 
Evropske skupnosti in drugih držav članic 
ter po možnosti najpozneje 1. junija 2010.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagano besedilo se zgleduje po formulaciji, ki se v podobnih primerih uporablja za 
mešane sporazume med državami članicami in Skupnostjo (gl. npr. člen 2 Sklepa Sveta 
2004/869/ES z dne 24. februarja 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Mednarodne 
pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo).
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OBRAZLOŽITEV

V skladu s Sklepom Sveta 98/249/ES z dne 7. oktobra 19971 je Evropska skupnost 
pogodbenica Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (Konvencija 
OSPAR). Druge pogodbenice te konvencije so Belgija, Danska, Nemčija, Finska, Francija, 
Irska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo ter 
Islandija, Norveška in Švica.

Njen cilj je preprečiti in odpraviti onesnaževanje ter zaščititi morsko območje pred 
škodljivimi vplivi človekovih dejavnosti. Veljati je začela 25. marca 1998.

Komisija OSPAR je na svojem sestanku v Oostendeju (Belgija) junija 2007 sprejela 
spremembe prilog II in III h Konvenciji v zvezi s shranjevanjem tokov ogljikovega dioksida v 
podtalnih geoloških formacijah ter spremljajoče sklepe (Sklepa OSPAR 2007/1 in 2007/2), da 
bi se zagotovili pravni pogoji za ukrepe zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida 
(CCS) v morskem območju OSPAR.

 V nekaterih državah članicah zdaj razmišljajo o shranjevanju ogljikovega dioksida pod 
morskim dnom. Zato je pomembno, da začne predvidena sprememba pogodbe čim prej 
veljati, da se tudi pravno omogoči shranjevanje ogljikovega dioksida v geoloških formacijah 
morskega dna. Zagotoviti pa je treba, da bo ogljikov dioksid trajno ostal v svojem nahajališču 
in ne bo povzročal škode morskemu ekosistemu ali človekovemu zdravju.

Za spremembe prilog II in III Konvencije OSPAR velja omenjeni predlog sklepa o odobritvi 
Skupnosti. Po možnosti naj bi Skupnost in njene države članice hkrati odobrile to spremembo. 
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bodo imele različne mednarodnopravne 
obveznosti. Skupnost naj bi deponirala listine pred naslednjim ministrskim srečanjem 
Konvencije OSPAR v Bergnu na Norveškem (od 20. do 24. september 2010), torej najkasneje 
do 1. junija 2010.

Sprememba Konvencije OSPAR dopolnjuje ukrepe za shranjevanje ogljikovega dioksida, ki 
so bili določeni na ravni Skupnosti. Parlament in Svet sta pred kratkim sprejela Direktivo 
2009/13/ES z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida2. Na to 
okoliščino je treba opozoriti v uvodnih izjavah sklepa o odobritvi.

Glede na sprejetje Direktive 2009/13/ES bi morala Komisija storiti vse, da nemudoma 
zagotovi začetek veljavnosti Sklepov OSPAR 2007/1 in 2007/2 po členu 13 Konvencije 
OSPAR3. Uvodna izjava 14 Direktive 2009/31/ES izrecno opozarja na sklepe, ki so jih 
pogodbenice Konvencije OSPAR sprejele leta 2007 v zvezi s shranjevanjem ogljikovega 
dioksida v geoloških formacijah pod morskim dnom.

                                               
1 UL C 104, 3.4.1998, str. 1.
2 UL L 140, 5.6.2009, str. 114.
3 Prim. tč. 6 obrazložitvenega memoranduma predloga Komisije – KOM(2009)0236, str. 3


