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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, 
av ändringarna av bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön 
i Nordostatlanten (Ospar-konventionen) gällande lagring av koldioxidströmmar i 
geologiska formationer
(KOM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0236),

– med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C7-0019/2009),

– med beaktande av artikel 55 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och 
godkänner ändringen av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, 
Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och 
Storbritannien parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till rådets beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Gemenskapen har nyligen antagit 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/31/EG av den 23 april 2009 om 
geologisk lagring av koldioxid1.
__________
1EUT L 140, 5.6.2009, s. 114.

Or. en
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Motivering

Ändringen av Ospar-konventionen kompletterar de åtgärder som nyligen framlagts på 
gemenskapsnivå om lagring av koldioxid inom ramen för direktiv 2009/31/EG. En hänvisning 
till detta bör finnas med i skälen till beslutet om godkännande.

Ändringsförslag 2

Förslag till rådets beslut
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Delad behörighet mellan 
gemenskapen och medlemsstaterna, 
tillsammans med principen om enighet då 
gemenskapen företräds internationellt, 
talar till förmån för att både gemenskapen 
och de medlemsstater som är 
fördragsslutande parter i konventionen 
samtidigt deponerar sina handlingar för 
godkännande av ändringarna.

Or. en

Motivering

Gemenskapen och dess medlemsstater bör i görligaste mån synkronisera sitt godkännande av 
ändringarna i bilagorna II och III till Ospar-konventionen, så att det sker senast den 1 juni 
2010. I annat fall finns det nämligen risk för att folkrättsliga olika bindande föreskrifter skulle 
gälla för gemenskapen och för medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 3

Förslag till rådets beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a.  De medlemsstater som är 
fördragsslutande parter i konventionen 
ska anstränga sig att vidta nödvändiga 
åtgärder för att deponera sina handlingar 
för ratifikation eller godkännande 
samtidigt med Europeiska gemenskapens 
och övriga medlemsstaters och i 
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möjligaste mån inte senare än den 
1 juni 2010.

Or. en

Motivering

Den text som föreslagits följer den lydelse som används i liknande avtal där både 
medlemsstaterna och gemenskapen finns med bland avtalsparterna (se t.ex. artikel 2 i rådets 
beslut 2004/869/EG av den 24 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens 
vägnar av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och 
jordbruk). 



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

SV

MOTIVERING

Enligt rådets beslut 98/249/EG av den 7 oktober 19971  är gemenskapen part i konventionen 
om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (Ospar-konventionen).  Förutom 
gemenskapen ingår Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland liksom också Island, 
Norge och Schweiz bland konventionsparterna.

Konventionen syftar till att förebygga och eliminera föroreningar och att skydda havsområdet 
mot de skadliga verkningarna av mänsklig verksamhet. Konventionen trädde i kraft den 
25 mars 1998.

Vid Ospar-kommissionens möte i juni 2007 i Ostende i Belgien fattades beslut om ändringar 
av bilagorna II och III till konventionen, gällande lagring av koldioxidströmmar i geologiska 
formationer, samt beslut i anslutning till dessa (Ospar-beslut 2007/1 och 2007/2) för att 
rättsligt möjliggöra avskiljning och lagring av koldioxid i det havsområde som omfattas av 
Ospar-konventionen.

Somliga medlemsstater överväger för närvarande lagring av koldioxid under havsbottnen. 
Därför är det viktigt att den planerade ändringen träder i kraft så snart som möjligt för att det 
också rättsligt ska bli möjligt att lagra koldioxid i geologiska formationer i havsbottnen. Det 
måste dock skapas garantier för att koldioxiden varaktigt hålls kvar på lagringsstället och att 
inga skador uppstår, vare sig på havets ekosystem eller människors hälsa.

Det föreliggande beslutet om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar handlar om 
godkännande av ändringarna av bilagorna II och III till Ospar-konventionen. Gemenskapen 
och dess medlemsstater bör i görligaste mån synkronisera sitt godkännande av de 
ovannämnda ändringarna. I annat fall finns det nämligen risk för att folkrättsligt olika 
bindande föreskrifter skulle gälla för gemenskapen och för medlemsstaterna. Gemenskapen 
bör i mån av möjlighet deponera instrumentet vid Ospars nästa ministermöte i Bergen i Norge 
(den 20–24 september 2010) och därför bör det helst föreligga den 1 juni 2010.

Ändringen av Ospar-konventionen kompletterar åtgärderna på gemenskapsnivå för lagring av 
koldioxid. Parlamentet och rådet har nyligen antagit direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 
om geologisk lagring av koldioxid1 . I skälen till beslutet om godkännande bör det hänvisas 
till detta.

I och med att direktiv 2009/31/EG antagits bör kommissionen inleda nödvändiga åtgärder för 
att Ospar-besluten 2007/1 och 2007/2 i enlighet med artikel 13 i Ospar-konventionen 
omedelbart ska träda i kraft1 . I skäl 14 i direktiv 2009/31/EG  hänvisas det uttryckligen till de 
beslut som partnerna i Ospar-konventionen antagit under 2007 i samband med lagring av 
koldioxid i geologiska formationer under havsbotten.


