
A Tanács tervezete Módosítás 

Módosítás 7 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

1 a cikk (új) 

1a. cikk 

Értékelés 

A Bizottság felméri, hogy milyen mértékben indokolt a tagál
lamok számára engedélyezni, hogy a 2006/112/EK irányelv 
168a. cikkének (1) bekezdését és a 184–192. cikke szerinti 
általános korrekciós szabályokat a vállalkozás vagyonának 
részét képező tartós ingóságokra is alkalmazzák. Bármely 
erre vonatkozó jogalkotási javaslat célja az alkalmazandó 
szabályok harmonizációja, az olyan tényezők lehető legna
gyobb mértékben való kizárása érdekében, amelyek torzít
hatnák a versenyt, biztosítandó a belső piac megfelelő műkö
dését. Az ilyen jogalkotási javaslatot független hatásvizsgálat 
kíséri, amely a negatív és a pozitív szempontokat egyaránt 
figyelembe veszi. 

Az OSPAR egyezmény II. és III. mellékletének módosítása * 

P7_TA(2009)0076 

Az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az Atlanti-óceán észak-keleti 
körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (OSPAR egyezmény) II. és III. 
melléklete – a szén-dioxid-folyamok földtani közegekben való tárolásával kapcsolatos – 
módosításainak az Európai Közösség részéről való jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS)) 

(2010/C 285 E/25) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0236), 

— tekintettel az EK-szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekez
désére, 

— tekintettel az EK-szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek értelmében a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0019/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére 
(A7-0051/2009),
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1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja az 
egyezmény II. és III. mellékletének módosításait; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint 
Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, 
Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország kormányának és parlamentjének. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

(4a) A Közösség nemrég fogadta el a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról szóló, 2009. április 23-i, 2009/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet ( 1 ). Ezen irányelv értelmében 
a szén-dioxid földtani közegekben való tárolását azzal a felté
tellel kell folytatni, hogy magán-, nemzeti és közösségi támo
gatásban részesül, és környezetvédelmi szempontból bizton
ságos technológiának bizonyul; folyamatoson felülvizsgálat 
alatt is kell tartani környezetvédelmi és biztonsági perspektí
vából, és semmiképpen sem szolgálhat ösztönzésként a 
fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának növekedésére. 

_____________ 
( 1 ) HL L 140., 2009.6.5., 114. o. 

Módosítás 2 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

4 b preambulumbekezdés (új) 

(4b) A Közösség és a tagállamok közötti megosztott 
hatáskör, összekapcsolva a Közösség nemzetközi képvisele
tében érvényesítendő egységesség alapelvével, a közös fellépést 
részesíti előnyben a módosításokat jóváhagyó okiratoknak a 
Közösség és a tagállamai – melyek az egyezmény szerződő 
felei – általi egyidejű letétbe helyezése céljából; 

Módosítás 3 
Tanácsi határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

Azon tagállamoknak, amelyek az egyezmény szerződő felei, 
törekedniük kell megtenni a szükséges lépéseket annak érde
kében, hogy ratifikációs vagy jóváhagyó okirataikat egyide
jűleg helyezzék letétbe az Európai Közösségével és a többi 
tagállaméval, lehetőség szerint 2010. június 1-jéig.
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