
PROJEKT RADY POPRAWKA 

Poprawka 7 
Projekt dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 a (nowy) 

Artykuł 1a 

Ocena 

Komisja ocenia, w jakim zakresie można upoważnić państwa 
członkowskie do stosowania art. 168a ust. 1 dyrektywy 2006/ 
112/WE oraz ogólnych przepisów dotyczących korekty zgodnie 
z art. 184–192 tejże dyrektywy do majątku ruchomego 
o charakterze trwałym i stanowiącego część majątku przedsię
biorstwa. Wszelkie odnośne wnioski legislacyjne mają na celu 
harmonizację stosowanych przepisów w celu jak najskutecz
niejszego wyeliminowania czynników mogących zakłócać 
konkurencję i z myślą o należytym funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego. Takim wnioskom legislacyjnym towarzyszy 
niezależna ocena oddziaływania, uwzględniająca negatywne 
i pozytywne aspekty. 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego 
Atlantyku (konwencja OSPAR): załącznik II i załącznik III dotyczące składowania 
strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych * 

P7_TA(2009)0076 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmian do 
załącznika II i załącznika III do Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno- 
Wschodniego Atlantyku (konwencji OSPAR) w odniesieniu do składowania strumieni dwutlenku 

węgla w formacjach geologicznych (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS)) 

(2010/C 285 E/25) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2009)0236), 

— uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0019/2009), 

— uwzględniając art. 55 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0051/2009),
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1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zmiany do załącznika II 
i i załącznika III do konwencji; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, 
Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący decyzji Rady 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

(4a) Wspólnota przyjęła niedawno dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku 
węgla ( 1 ); zgodnie z tą dyrektywą, geologiczne składowanie 
dwutlenku węgla powinno być prowadzone, pod warunkiem 
że uzyska prywatne, krajowe i wspólnotowe wsparcie oraz 
okaże się technologią bezpieczną dla środowiska; powinno 
także być pod ciągłym nadzorem w kontekście środowiskowym 
i bezpieczeństwa oraz nie powinno pod żadnym względem 
służyć jako zachęta do zwiększania użycia paliw kopalnych. 

_____________ 
( 1 ) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący decyzji Rady 

Punkt 4 b preambuły (nowy) 

(4b) Mieszana kompetencja Wspólnoty i państw członkow
skich połączona z zasadą jedności w reprezentacji międzyna
rodowej Wspólnoty przemawia za wspólnym działaniem zmie
rzającym do złożenia aktów zatwierdzających poprawki 
równocześnie przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie, 
które są stronami konwencji. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący decyzji Rady 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

Państwa członkowskie będące stronami konwencji dążą do 
podjęcia odpowiednich kroków w celu złożenia swoich doku
mentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających równocześnie 
z dokumentami Wspólnoty Europejskiej i pozostałych państw 
członkowskich i w miarę możliwości nie później niż dnia 
1 czerwca 2010 r.
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