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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos komunikate dėl Bendrijos tikslo apriboti klimato kaitą 2 laipsniais Celsijaus 
įgyvendinimo aiškinama, kad, norint iki 2050 m. 50 proc. sumažinti pasaulyje išmetamo CO2
kiekį, būtina iki 2020 m. jo išmetimą išsivysčiusiame pasaulyje sumažinti 30 proc., o iki 
2050 m. šį skaičių padidinti iki 60–80 proc. Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina panaudoti 
visas anglies dioksido išmetimo į atmosferą mažinimo galimybes, kaip paskatas sumažinti 
iškastinio kuro naudojimą, iškastinius energijos šaltinius pakeičiant kitais alternatyviais 
energijos šaltiniais arba anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijomis.

CO2  saugojimo paskirtis – sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį surenkant šias dujas 
pačiame šaltinyje, paskui jas saugant jūros dugne, kur jos nebegalės daryti poveikio planetos 
klimatos atšilimui. Toks sprendimas padėtų išspręsti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo problemą pačiame jų šaltinyje. Tačiau šios technologijos turi atitikti aukštus 
saugyklų atrankos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų kuo mažesnis nuotėkio pavojus. 

Anglies dioksido sekvestravimas bus ypač naudingas dideliems pramonės įrenginiams, pvz., 
skystąjį (naftą), kietąjį (anglį) ir dujinį (gamtines dujas) iškastinį kūrą naudojančioms 
elektrinėms, dujų gamykloms, trašų gamykloms ir kitiems įrenginiams, kurie išmeta didelį 
CO2 kiekį. Būtina priminti, kad anglimi kūrenamų elektrinių išlakos sudaro ketvirtadalį viso į 
atmosferą išmetamo CO2 kiekio Europoje ir nemažą padidėjusio CO2 kiekio dalį Azijoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad daugės anglimi kūrenamų elektrinių Europoje ir visame pasaulyje, itin 
svarbu plėtoti CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo technologijas.

Telieka sumažinti šių technologijų kainą. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo išlaidas 
sudaro, viena vertus, anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo įrangos išlaidos 
ir, kita vertus, šios įrangos, naudojamos saugoti CO2, eksplotavimo išlaidos. Iš tiesų, surinkti, 
transportuoti ir suleisti anglies dioksidui reikia tam tikro kiekio energijos. Dabartinėmis 
technologijos kainomis pradinės investicijos yra 30–70 proc. didesnės nei vadinamųjų 
klasikinių elektrinių išlaidos. O eksploatavimo išlaidos yra gerokai didesnės už anglimi 
kūrenamų elektrinių, nenaudojančių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų, 
eksploatavimo išlaidas.  Taigi anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos bus 
pradėtos taikyti tik tada, kai nepatekusio į atmosferą CO2 tonos kaina bus mažesnė už anglies 
dioksido kainą.

Bendrijos dujų emisijos leidimų sistema bus pagrindinis veiksnys, skatinantis diegti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas. Remiantis minėtaja sistema surinktas ir 
saugiai, pagal Europos Sąjungos teisinę sistemą, saugomas anglies dioksidas bus laikomas 
neišleistu į atmosferą. Pagal išankstinius skaičiavimus, kurie buvo atlikti siekiant įvertinti 
siūlomos direktyvos poveikį, jei anglies dioksido surinkimas ir saugojimas būtų įtrauktas į 
Bendrijos dujų emisijos leidimų sistemą ir jei iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis sumažėtų 20 proc., 2020 m. būtų įmanoma saugoti 7 milijonus tonų anglies dioksido, o 
iki 2030 m. – net iki 160 milijonų tonų. Anglies dioksidas, kuris nepateks į atmosferą, 
2030 m. sudarytų apie 15 % mažinamo kiekio tikslo, kurį reikia pasiekti Europoje. 

Ypač bus svarbu surasti papildomų išteklių siekiant transformuoti Europos pramonės 
iniciatyvą surinkti, transportuoti ir saugoti CO2 į bendrą priemonę, kuri būtų taikoma už 
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projektų tinklo koordinavimo struktūros ribų. Europos Sąjungos ir nacionalinės politinės 
institucijos turės padėti įmonėms padengti pradines CCS diegimo išlaidas, kol šios 
technologijos taps rentabilios. Reikia laikyti šias finansines pastangas būtinomis 
pereinamuoju nuo dabartinių iškastinių energijos šaltinių, kurie dar vyraus ateinančiais 
dešimtmečiais, prie alternatyvių energijos šaltinių, kurie palaipsniui pakeis ankstesniuosius, 
laikotarpiu.

Norint sėkmingai pereiti prie alternatyvių energijos šaltinių reikėtų Europoje pastatyti naujus 
įrenginius. Reikėtų toliau tęsti mokslinių tyrimų ir plėtros veiksmus, tačiau reikia dabar 
išmėginti šias technologijas, kad būtų įrodytas jų patikimumas, ir pradėti įgyvendinti 
bandomuosius bei parodomuosius projektus Europos Sąjungoje. Todėl reikės ištirti galimas 
tausių iškastinio kuro technologijų demonstravimo priemones, visų pirma tausias akmens 
anglies technologijas. Komisija šiuo pagrindu turės nuspręsti, kokia yra geriausia priemonė 
sukurti, pastatyti ir eksploatuoti iki 12 didelio masto demonstravimo įrenginių.

CCS technologijos gali tapti rentabilios tik tada, kai pramonės atstovai ir viešosios institucijos 
reikiamu momentu įgyvendins energetikos iniciatyvas ir stiprias rinkos paskatas. Šios 
technologijos suteiks galimybę ES užimti svarbiausią vietą pasaulyje įvairių švarių, 
veiksmingų ir aplinką mažai anglies junginiais teršiančių technologijų srityje.

Komisijos pasiūlymas yra tinkamas pagrindas diskusijomis, nes jame pateikiama aiškesnė ir 
naudingesnė anglies dioksido saugojimo teisinė bazė. Jame taip pat įtvirtinama tvirta leidimų 
ir kontrolės sąlygos: suskirstymas į etapus, techninių elementų, kuriuos reikia pateikti 
kiekviename etape, pobūdis, konsultacijos, stebėsena, prevencija, atkuriamosios priemonės 
iškilus problemai, finansinės garantijos, tikrinimas, priežiūra, trečiųjų asmenų naudojimasis 
saugyklomis ir kt. Neatrodo, kad dėl šio pasiūlymo teksto kiltų neįveikiamų problemų, 
išskyrus keletą pataisymų ir patikslinimų. 

Dėl CCS naudos gali būti labai suabejota, jei valstybės narės turėtų galimybę atsisakyti 
atsisakyti saugoti CO2 ar net atlikti mokslinius tyrimus dėl CO2 saugojimo visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Skirtingose valstybėse yra įvairių požiūrių ir nevienodas 
domėjimasis CCS technologijomis Beje, kai kurios valstybės nėra atlikusios tikslių tyrimų dėl 
pajėgumų saugoti ar saugojimo vietų savo teritorijoje. 

2007 m. pradžioje Komisija siūlė, kad iki 2020 m. didelė dalis gamyklų, išmetančių į 
atmosferą daugiausia anglies dioksido, suderintų savo struktūras su CCS technologijomis. 
Šios idėjos buvo atsisakyta, o pretekstas buvo tas, kad šios technologijos tais metais nebebus 
finansiškai įdomios. Būsimoje direktyvoje atsirastų persvarstymo sąlyga, kad būtų galima 
persvartyti būsimą direktyvą. Persvarsčius direktyvą galėtų atsirasti prievolė nuo tam tikros 
datos naudoti CCS technologijas visuose naujuose daugiau kaip 300 megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose. Reikalavimas, kad visi nauji kurą deginantys įrenginiai 
atsižvelgtų į būsimą CCS technologijų įgyvendinimą („pasirengę saugoti“ sąvoka), liks gana 
ribotas,  jei nebus nustatyti aiškūs tikslai.

Gali iškilti klausimų ir dėl labai trumpo laiko, skirto žvalgybos etapui, kuris apimtų nedidelio 
CO2 kiekio suleidimo bandymus siekiant papildyti tyrimus, atliekamus iki prašymo išduoti 
leidimus saugoti pateikimo.  Iš patirties, sukauptos atliekant mokslinius tyrimus gamtinių dujų 
saugyklų srityje, žinoma, kad dažnai žvalgybos etapas turėtų būti gerokai ilgesnis, 



AD\741971LT.doc 5/36 PE404.776v02-00

LT

atsižvelgiant į konkretų geologinį kontekstą.

Reikėtų atlikti daugiau mokslinių tyrimų dėl CO2 sekvestravimo ir nuotėkio į jūrą ir sausumą 
galimo poveikio aplinkai. Painiausi turėtų būti klausimai, susiję su nuosavybės teisėmis ir 
atsakomybe, įvykus nuotėkiui. 

CCS technologijos nėra toks populiarus sprendimas kaip vėjo, potvynių ar saulės energija. 
Reikės naujų patobulinimų, ypač susijusių su anglies dioksido saugojimu, ir taip bus įveikta 
ne viena kliūtis, kad CCS technologijos taptų tikra CO2 mažinimo priemone.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Anglies dioksido surinkimas ir 
geologinis saugojimas (CCS) yra klimato 
kaitos švelninimo priemonė. Ji susideda iš 
pramonės įrenginių išmetamo anglies 
dioksido (CO2) surinkimo, jo vežimo į 
saugyklas ir suleidimo į tinkamą geologinę 
formaciją nuolatiniam saugojimui. 

(4) Anglies dioksido surinkimas ir 
geologinis saugojimas (CCS) yra klimato 
kaitos švelninimo priemonė. Ji susideda iš 
pramonės įrenginių išmetamo anglies 
dioksido (CO2) surinkimo, jo vežimo į 
saugyklas ir suleidimo į tinkamą geologinę 
formaciją nuolatiniam saugojimui. Norint 
neapriboti numatomos CCS technologijos 
naudos, t. y. sumažinti CO2 išlakų kiekį, 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
siekiui užtikrinti, kad ši technologija 
nebūtų panaudota kaip paskata didinti 
tradicinį kurą deginančių elektrinių 
skaičių. 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagal išankstinius skaičiavimus, 
kurie buvo atlikti siekiant įvertinti 
siūlomos direktyvos poveikį, jei CCS būtų 
įtrauktas į ES emisijos leidimų sistemą ir 
jei iki 2020 m. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis sumažėtų 20 
proc., 2020  m. būtų įmanoma surinkti 7 
milijonus tonų anglies dioksido, o iki 
2030 m. – net iki 160 milijonų tonų.  
Anglies dioksidas, kuris nepateks į 
atmosferą, 2030 m. sudarytų apie 15 proc. 
mažinamo kiekio tikslo, kurį reikia 
pasiekti Europoje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Buvo vykdomi atskirų CO2
surinkimo, vežimo į saugyklas ir 
saugojimo etapų bandomieji projektai, 
tačiau visus šiuos etapus reikia sujungti į 
vieną bendrą CCS procesą, o technologijų 
kainos dar turi būti sumažintos. Didžiausi 
CO2 saugojimo projektai, kuriuose 
dalyvauja Europos Sąjungos bendrovės, 
yra projektas „Sleipner“ Šiaurės jūroje 
(„Statoil“) ir projektas „In Salah“ Alžyre 
(„Statoil“, BP ir „Sonatrach“). Kiti 
bandomieji projektai – „Vattenfall“ 
projektas „Schwarze Pumpe“ Vokietijos 
Brandenburgo žemėje ir „Total“ CCS 
projektas Lacqo slėnyje, Prancūzijoje.

Pagrindimas

Patikslinamas nuomonės projekte pateiktas pakeitimas, kad iki šiol vykdomi projektai buvo ne 
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parodomieji, o bandomieji projektai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Būtina, kad kiek įmanoma greičiau 
Europos lygmeniu būtų imtasi veiksmų, 
susijusių su CCS demonstravimu 
atitinkamoje integruotoje politikos srityje, 
įskaitant mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros veiksmus pasitelkiant 
bandomuosius projektus bei visuomenės 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
priemones.  Jei Europos Sąjunga ir toliau 
išliks CCS technologijų plėtros lyderė 
pasaulyje ir jei bus greitai pradėta vystyti 
šių technologijų prekyba, ES bendrovės 
galės pasinaudoti naujomis prekių 
realizavimo rinkomis trečiosiose šalyse, 
pavyzdžiui, Kinijoje ir Indijoje.  

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant skatinti sėkmingą CCS 
technologijų naudojimą, greta teisės aktų, 
pagal kuriuos reglamentuojamas 
saugyklų įrengimas, būtina kaip įmanoma 
greičiau įgyvendinti šių technologijų 
plėtojimo iniciatyvas, remti parodomųjų 
įrenginių diegimą ir skatinti valstybes 
nares priimti teisės aktus transportavimui 
reglamentuoti.

Pagrindimas

Patikslinama, kad reikia daugiau teisinių sprendimų dėl CCS technologijų ir parodomųjų 
įrenginių, taip pat atitinkamos finansinės paramos.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso ketinama 
saugoti 100 kilotonų ir daugiau. Šią ribą 
tiktų taikyti ir kituose panašiuose Bendrijos 
teisės aktuose. Neturėtų būti leidžiama CO2
saugoti geologinėse formacijose, kurios 
driekiasi už teritorijos, kuriai taikoma ši 
direktyva, ribų, taip pat CO2 saugoti 
vandens storymėje.

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso ketinama 
saugoti 150 kilotonų ir daugiau. Taikant 
šią ribą valstybėse narėse vykdomi arba 
planuojami bandomieji mokslinių tyrimų 
ir taikomosios veiklos projektai nepatektų 
į direktyvos taikymo sritį, be to, šią ribą 
tiktų taikyti ir kituose panašiuose Bendrijos 
teisės aktuose. Neturėtų būti leidžiama CO2
saugoti geologinėse formacijose, kurios 
driekiasi už teritorijos, kuriai taikoma ši 
direktyva, ribų, taip pat CO2 saugoti 
vandens storymėje.

Pagrindimas

Kai kurių didžiausių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų, pradėtų vykdyti keliose 
ES šalyse, pajėgumas yra apie 30 MW, kai bendras įpurškimas sudaro 120–140 kilotonų. 
Pagal ES Komisijos pasiūlytą ribą, pagal kurią mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
projektai nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį, negalima būtų netaikyti šios direktyvos 
minėtiesiems projektas, nes kiltų rizika, kad direktyva prieštarautų leidimams, kuriuos 
nacionalinės valdžios institucijos suteikė šiems mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
projektams vykdyti.  Taigi būtina Komisijos pasiūlytą 100 kilotonų ribą padidinti iki 150 
kilotonų.

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Valstybės narės turėtų turėti teisę
nustatyti jų teritorijoje esančius plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms. 
Tinkamos saugyklos parinkimas yra 
svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Todėl saugyklai turėtų 
būti pasirinkta tik tokia vieta, kuri nekels 
pastebimo nuotėkio pavojaus ir kurioje 
jokiomis aplinkybėmis negalėtų būti 
daromas joks pastebimas poveikis aplinkai 
arba sveikatai. Tai reikėtų nustatyti pagal 
konkrečius reikalavimus apibūdinant ir 
įvertinant potencialų saugyklos kompleksą.

(15) Valstybės narės turėtų turėti teisę 
nustatyti jų teritorijoje esančius plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms. 
Tinkamos saugyklos parinkimas yra 
svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Taigi parenkant 
saugyklų vietas valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė kuo objektyviau ir 
veiksmingiau atsižvelgti į geologines jų 
teritorijų savybes, pvz., seismingumą. 
Saugyklai turėtų būti pasirinkta tik tokia 
vieta, kuri nekeltų pastebimo nuotėkio 
pavojaus ir kurioje jokiomis aplinkybėmis 
negalėtų būti daromas joks pastebimas 
poveikis aplinkai arba sveikatai. Tai 
reikėtų nustatyti pagal konkrečius 
reikalavimus apibūdinant ir įvertinant 
potencialų saugyklos kompleksą.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pasirinkti saugyklos vietas, nes jos geriau žino apie 
konkrečias vietų geologines ypatybes ir atsižvelgdamos į šią informaciją gali geriausiai 
nuspręsti, ar galima skirti būtinąsias investicijas. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
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objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai. 

objektyviais ir nediskriminaciniais
paskelbtais kriterijais. Siekiant apsaugoti ir 
paskatinti investicijas į žvalgybą, leidimai 
žvalgyti turėtų būti išduodami ribotam 
plotui ir trijų metų laikotarpiui, kuris būtų 
atnaujinamas tolesniems trijų metų 
laikotarpiams, kol tai būtų būtina vykdyti 
veiklai, kuriai suteiktas leidimas žvalgyti,
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai. Jei nevykdoma jokios veiklos, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
leidimai žvalgyti būtų atimami ir 
išduodami kitiems subjektams.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai. 
Atsižvelgdamas į atliktus žvalgybos darbus 
ir šiuo tikslu investuotas būtinas lėšas, 
leidimo žvalgyti turėtojas gali pagrįstai 
tikėtis, kad jam bus suteiktas leidimas 
saugoti.

Pagrindimas

Create incentives for the carrying out of exploration.



AD\741971LT.doc 11/36 PE404.776v02-00

LT

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus leidimų saugoti projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų per 
šešis mėnesius nuo jų gavimo turėtų
pateikti savo nuomonę apie juos.
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl leidimo ir turėtų pateikti 
motyvus, kai šios Komisijos nuomonės 
nesilaiko. 

(18) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti leidimų saugoti 
projektus Komisijai, kuri galėtų paskelbti 
patariamąją nuomonę per tris mėnesius 
nuo projekto pateikimo datos.

Leidimų persvarstymas Bendrijos lygiu 
turėtų padėti užtikrinti darną įgyvendinant 
šios direktyvos reikalavimus visoje 
Bendrijoje ir dar sustiprinti visuomenės 
pasitikėjimą CCS, ypač ankstyvajame šios 
direktyvos įgyvendinimo etape.

Leidimų persvarstymas Bendrijos lygiu 
turėtų padėti užtikrinti darną įgyvendinant 
šios direktyvos reikalavimus visoje 
Bendrijoje ir dar sustiprinti visuomenės 
pasitikėjimą CCS, ypač ankstyvajame šios 
direktyvos įgyvendinimo etape.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 
panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie rimtus pažeidimus arba 
nuotėkį, kai operatorių pateiktos ataskaitos 
arba atlikti patikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, arba 
kai sužinoma, kad operatorius kokiu nors 
kitu būdu nesilaikė leidimo sąlygų. 
Leidimą panaikinus, kompetentinga 
institucija turėtų išduoti naują leidimą arba 
uždaryti saugyklą. Tuo laikotarpiu 
kompetentinga institucija turėtų perimti 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
kitus teisinius įsipareigojimus. Patirtas 
išlaidas turėtų kiek įmanoma kompensuoti 

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 
panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie rimtus pažeidimus arba 
nuotėkį, kai operatorių pateiktos ataskaitos 
arba atlikti patikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, arba 
kai sužinoma, kad operatorius kokiu nors 
kitu būdu nesilaikė leidimo sąlygų. 
Leidimą panaikinus, kompetentinga 
institucija turėtų išduoti naują leidimą arba 
uždaryti saugyklą. Tuo laikotarpiu 
kompetentinga institucija turėtų perimti 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
kitus teisinius įsipareigojimus. Patirtas 
išlaidas turėtų kompensuoti buvęs 
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buvęs operatorius. operatorius.

Pagrindimas

Jei kompetentinga institucija prisiima įsipareigojimus dėl saugyklos, atsižvelgdama į 
sutrikimus, nuotėkį arba operatoriaus įvykdytus pažeidimus, išlaidas dar turėtų padengti 
operatorius.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti.

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti. Specialūs stebėsenos plane 
nustatyti reikalavimai turėtų atitikti 
Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką ir kad 
bus laikomasi visų reikalavimų, nustatytų 
leidime saugoti. Tuo tikslu operatorius 
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patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą. 
Visus sprendimų dėl patvirtinimo 
projektus reikėtų pateikti Komisijai, kad ji 
galėtų per šešis mėnesius nuo jų gavimo 
turėtų apie juos pateikti savo nuomonę. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl patvirtinimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Kaip ir leidimų 
saugoti projektų persvarstymas Bendrijos 
lygiu, taip ir sprendimų dėl patvirtinimo 
projektų persvarstymas turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų 
pateikti įrodymai, jog minėtas kriterijus 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą.
Per tris mėnesius nuo ataskaitos 
pateikimo Komisija gali paskelbti 
patariamąją nuomonę apie sprendimų dėl 
patvirtinimo projektus. Kaip ir leidimų 
saugoti projektų persvarstymas Bendrijos 
lygiu, taip ir sprendimų dėl patvirtinimo 
projektų persvarstymas turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant padidinti pasitikėjimą tuo, 
kad gali būti laikomasi įsipareigojimų, 
susijusių su uždarymu ir laikotarpiu po 
uždarymo, įsipareigojimų, kylančių dėl 
įtraukimo į Direktyvą 2003/87/EB, ir šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų imtis 
atkuriamųjų priemonių rimtų pažeidimų ir 
nuotėkio atveju, reikėtų priimti finansines 
nuostatas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad pareiškėjas, prieš pateikdamas 
prašymą išduoti leidimą, numatytų 
finansines sąlygas – finansinę garantiją 
arba kurią nors kitą lygiavertę sąlygą.

(28) Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
įsipareigojimų, susijusių su uždarymu ir 
laikotarpiu po uždarymo, įsipareigojimų, 
kylančių dėl įtraukimo į direktyvas 
2003/87/EB ir 2004/35/EB, ir šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų imtis 
atkuriamųjų priemonių rimtų pažeidimų ir 
nuotėkio atveju, reikėtų priimti finansines 
nuostatas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad pareiškėjas, prieš pradėdamas naudoti 
saugyklos kompleksą, numatytų finansines 
sąlygas – finansinę garantiją arba kurią 
nors kitą lygiavertę sąlygą.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus arba 
pagrįstai potencialius transportavimo bei 
saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Be to, valstybės narės 
turėtų sukurti ginčų sprendimo 
mechanizmus, padedančius greitai išspręsti 
ginčus dėl teisės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis.

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams nediskriminacinėmis 
sąlygomis suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus arba 
pagrįstai potencialius transportavimo bei 
saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Reguliuojama 
prieiga prie transportavimo 
infrastruktūros turėtų būti laikoma 
tinkamu pasirinkimu operatoriams per 
pirmuosius keletą CCS komercinės plėtros 
metų. Be to, valstybės narės turėtų sukurti 
ginčų sprendimo mechanizmus, 
padedančius greitai išspręsti ginčus dėl 
teisės naudotis CO2 vamzdynų tinklais ir 
saugyklomis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Būtina priimti nuostatas, 
užtikrinančias, kad transportuojant CO2 iš 
vienos valstybės į kitą arba saugyklai ar 

(30) Būtina priimti nuostatas, 
užtikrinančias, kad transportuojant CO2 iš 
vienos valstybės į kitą arba saugyklai ar 
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saugyklos kompleksui esant ne vienos 
valstybės teritorijoje, suinteresuotų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikytųsi šios direktyvos ir kartu visų kitų 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų.

saugyklos kompleksui esant ne vienos 
valstybės teritorijoje, suinteresuotų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikytųsi šios direktyvos ir kartu visų kitų 
Bendrijos teisės aktų bei tarptautinių 
susitarimų, kuriuos yra pasirašiusios 
valstybės narės ir (arba) Bendrija, 
reikalavimų.

Pagrindimas

Tarptautinio transportavimo ir tarptautinių saugyklų kompleksų atvejais visos valstybės narės 
ir valstybių narių visuomenė veiksmingai dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti ir saugoti visų uždarytų saugyklų 
ir aplinkinių saugyklų kompleksų registrus, 
įskaitant jų erdvinio masto žemėlapius, į 
kuriuos kompetentingos nacionalinės 
institucijos turi atsižvelgti atlikdamos 
planavimo ir leidimų išdavimo procedūras. 
Šį registrą taip pat reikėtų perduoti 
Komisijai.

(31) Kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti ir saugoti visų veikiančių ir
uždarytų saugyklų ir aplinkinių saugyklų 
kompleksų registrus, įskaitant jų erdvinio 
masto žemėlapius, į kuriuos 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
turi atsižvelgti atlikdamos planavimo ir 
leidimų išdavimo procedūras. Šį registrą 
taip pat reikėtų perduoti Komisijai.

Pagrindimas

Kadangi saugyklų kompleksų veikimas gali trukti labai ilgai,siekiant saugumo ir skaidrumo 
būtina turėti šių kompleksų registrą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint pereiti prie mažu anglies 
dioksido išmetimu pasižyminčios energijos 
gamybos, reikalingos naujos investicijos į 

(37) Norint pereiti prie mažu anglies 
dioksido išmetimu pasižyminčios energijos 
gamybos, visų pirma turi būti skiriama 
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tokią iškastinio kuro deginimu pagrįstą 
energijos gamybą, kuri leistų smarkiai 
sumažinti išmetamuosius teršalus. Tuo 
tikslu reikėtų iš dalies pakeisti 2001 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo, įtraukiant į ją 
reikalavimą, kad visuose kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba 
eksploatacijos licencijos originalas išduotas 
įsigaliojus šiai direktyvai, instaliavimo 
vietoje būtų pakankamai erdvės, 
reikalingos CO2 surinkti ir suspausti, ir kad 
būtų įvertinta teisė naudotis tinkamomis 
saugyklomis bei vamzdynų tinklais ir 
techninės modifikacijos, kurios tikslas –
surinkti CO2, galimybės. 

naujų investicijų energijos gamybai 
naudojant alternatyvius šaltinius, pvz., 
atsinaujinančius energijos šaltinius, ir tik 
po to turi būti siekiama tokios iškastinio 
kuro deginimu pagrįstos energijos 
gamybos, kuri leistų smarkiai sumažinti 
išmetamuosius teršalus. Tuo tikslu reikėtų 
iš dalies pakeisti 2001 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo, įtraukiant į ją 
reikalavimą, kad visuose kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba 
eksploatacijos licencijos originalas išduotas 
įsigaliojus šiai direktyvai, instaliavimo 
vietoje būtų pakankamai erdvės, 
reikalingos CO2 surinkti ir suspausti, ir kad 
būtų įvertinta teisė naudotis tinkamomis 
saugyklomis bei vamzdynų tinklais ir 
techninės modifikacijos, kurios tikslas –
surinkti CO2, galimybės. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir iš to 
kylančio pavojaus žmonių sveikatai arba 
kuo labiau juos sumažinti.

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis ir saugus CO2 laikymas, kuris 
labiausiai leistų išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens  4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
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storymėse. storymėse ir jūros dugne.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) „saugykla“ – geologinė formacija, 
naudojama saugoti CO2 ;

3) „saugykla“ – tam tikra geologinės 
formacijos dalis, tinkama saugoti CO2;

Pagrindimas

Specifikacija

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) „nuotėkis“ – bet koks CO2
išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso;

5) „nuotėkis“ – ženklaus CO2 kiekio 
išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso;

Pagrindimas

Pateikiama specifikacija ir patvirtinamas Komisijos apibrėžimas, atsižvelgiant į specialiąją 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) ataskaitą, susijusią su CCS.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) „žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą;

7) „žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą, ir
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suleidimo bandymus siekiant nustatyti 
saugyklos pobūdį;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti, išduodamas kompetentingos 
institucijos pagal šios direktyvos 
reikalavimus;

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti geologinę formaciją, atitinkančią 
4 straipsnyje numatytas sąlygas, 
išduodamas kompetentingos institucijos 
pagal šios direktyvos reikalavimus

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad leidimai žvalgyti gali būti išduodami tik tada, kai patenkinami 
vietos pasirinkimo kriterijai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) „leidimas saugoti“ – tai raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiamas 
geologinis CO2 saugojimas saugykloje, 
pagal šios direktyvos reikalavimus 
išduodamas kompetentingos institucijos;

10) „leidimas saugoti“ – tai raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiamas 
geologinis CO2 saugojimas saugykloje, 
pagal šios direktyvos reikalavimus 
išduodamas kompetentingos institucijos ir 
apimantis visus pagal 9 straipsnį 
numatytus reikalavimus; 

Pagrindimas

Kad apibrėžimas būtų rišlus ir išbaigtas, jame turi būti tekstas, susijęs su leidimo saugoti 
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turiniu. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai;

11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, 
nesuderinamas su leidimu saugoti, kuris 
gali turėti reikšmingą poveikį sausumos ir 
vandens aplinkai, sveikatai ir saugumui;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus arba užsandarinti 
nuotėkio vietas, siekiant sustabdyti arba 
sumažinti CO2 nuotėkį iš saugyklos 
aplinkos;

17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus arba užsandarinti 
nuotėkio vietas, siekiant užkirsti kelią CO2
nuotėkiui iš saugyklos aplinkos arba jį
sustabdyti;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a)„hidraulinis vienetas“ reiškia 
hidrauliškai susietą porų sistemą, kurioje 
techninėmis priemonėmis galima 
išmatuoti slėgio perdavimo stiprumą.

Pagrindimas

Įvairių saugyklų eksploatacija, vykdoma tame pačiame hidrauliniame vienete, be jokių 
abejonių turės įtakos kitiems įrenginiams, eksploatuojamiems tame pačiame hidrauliniame 
vienete. Viename hidrauliniame vienete leidimai saugoti tuo pačiu metu išduodami tik vienam 
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operatoriui.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra didelio nuotėkio 
pavojaus ir neatrodo, kad gali atsirasti 
pastebimas neigiamas poveikis aplinkai 
arba sveikatai. 

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra didelio nuotėkio 
pavojaus ir neatrodo, kad gali atsirasti 
pastebimas neigiamas poveikis oro, 
sausumos ir vandens aplinkai arba 
sveikatai ir saugai. Pasirinkta saugyklos 
vieta neturėtų kelti pavojaus kitiems 
energetiniams pasirinkimas, pvz., energija 
iš atsinaujinančių šaltinių, arba ES 
energijos tiekimo saugumui.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimo 
žvalgyti išdavimo procedūros būtų 
taikomos visiems būtiną pajėgumą 
turintiems subjektams ir kad leidimai 
išduodami taikant objektyvius, paskelbtus 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimo 
žvalgyti išdavimo procedūros būtų 
taikomos visiems būtiną pajėgumą 
turintiems subjektams ir kad leidimai 
išduodami taikant objektyvius, paskelbtus 
ir nediskriminacinius kriterijus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti iškraipymu CO2 saugojimo vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir ne daugiau kaip dvejiems 
metams, o pratęsiami ne daugiau kaip 
kartą per dvejus metus.

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir trejų metų laikotarpiui, 
atitinkamai veiklai, nurodytai išduotame 
leidime žvalgyti, atlikti.

Leidimo žvalgyti galiojimas gali būti 
pratęstas tolesniems trijų metų 
laikotarpiams, kol tai būtų būtina vykdyti 
veiklai, kuriai suteiktas žvalgymo 
leidimas, ypač jei žinoma, kad leidimo 
turėtojas mėgino vykdyti tęstinį žvalgymą.

Valstybės narės, prieš patvirtindamos 
leidimus žvalgyti, imasi priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad leidimai nebūtų 
neteisėtai panaudojami užkirsti kelią 
investicijoms.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Leidimo žvalgyti turėtojas turi išimtinę 
teisę žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo galiojimo laikotarpiu nebūtų 
leidžiama naudoti komplekso pagal 
abejotiną paskirtį.

4. Leidimo žvalgyti turėtojas turi išimtinę 
teisę žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo galiojimo laikotarpiu nebūtų 
leidžiama naudoti komplekso pagal 
abejotiną paskirtį. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, leidimas žvalgyti CO2
saugojimo vietą pakeičiamas leidimu 
saugoti arba panaikinamas visai 
atitinkamai teritorijai.

Pagrindimas

 Žvalgymas susijęs su didelėmis išlaidomis. Siekiant sukurti paskatų investuotojams, būtina 
užtikrinti, kad sėkmingas žvalgymo atlikimas būtų susijęs su leidimu saugoti CO2.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
saugoti išdavimo tvarka būtų taikoma 
visiems subjektams, turintiems pakankamą 
pajėgumą, ir kad leidimai būtų išduodami 
taikant objektyvius, paskelbtus kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
saugoti išdavimo tvarka būtų taikoma 
visiems subjektams, turintiems pakankamą 
pajėgumą, ir kad leidimai būtų išduodami 
taikant objektyvius, paskelbtus ir 
nediskriminacinius kriterijus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti vienodas sąlygas ir išvengti konkurencijos iškraipymo CO2
saugojimo vidaus rinkoje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2α. Valstybės narės pasilieka teisę dėl 
rimtų priežasčių nesuteikti leidimo 
saugoti. Atsisakymas suteikti leidimą turi 
būti tinkamai pagrįstas.

Pagrindimas

Valstybės narės valdžios institucijos privalo turėti galimybę nesuteikti leidimo saugoti, jei tam 
yra rimtų priežasčių, pvz., jei pareiškėjas nesilaiko būtinų sąlygų arba neatitinka objektyvių 
kriterijų, kurie buvo paskelbti. 

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Leidimo saugoti turėtojas naudojasi 
išimtine teise saugoti CO2 atitinkamoje 
saugykloje. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo saugoti galiojimo laikotarpiu 
nebūtų leidžiama naudoti saugyklos 
komplekso pagal kitą, saugojimui 
trukdančią paskirtį.

Pagrindimas

Būtina paskirstyti kompetenciją ir atsakomybę už pavojų.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) visas suleistinas ir saugotinas CO2
kiekis, numatomi šaltiniai, CO2 srautų 
sudėtis ir suleidimo sparta;

4) visas CO2 kiekis, kuris gali būti 
suleistas ir saugomas atsižvelgiant į 
saugyklos pobūdį, numatomi šaltiniai, CO2
srautų sudėtis ir suleidimo sparta;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) siūlomas atkuriamųjų priemonių planas, 
numatytas 16 straipsnio 2 dalyje;

6) siūlomas atkuriamųjų priemonių planas, 
numatytas 16 straipsnio 2 dalyje, įskaitant 
skubios evakuacijos priemones;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų atsargumopriemonių siekiant 
apsaugoti žmonių gyvybes, jei kiltų avarija.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) finansinių garantijų įrodymas arba kita 
lygiavertė sąlyga, kaip reikalaujama 
19 straipsnyje.

9) tinkamų finansinių garantijų įrodymas 
arba kita lygiavertė sąlyga, kaip 
reikalaujama 19 straipsnyje.

Pagrindimas

Finansinis saugumas – svarbi priemonė, kuria užtikrinama, kad operatoriai vykdytų savo 
įsipareigojimus pagal šią direktyvą, taigi turi būti nustatytas atitinkamas finansinio saugumo 
lygmuo.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugyklą valdys fizinis asmuo, kuris turi 
tinkamą techninę kvalifikaciją ir gali 
patikimai atlikti šį darbą; šiam asmeniui ir 
visiems darbuotojams suteikiamos 
galimybės tobulėti profesinėje bei 
techninėje srityse ir mokytis; 

b) saugyklą valdys fizinis arba juridinis
asmuo, kuris turi tinkamą finasinę, 
techninę ir ekologinę kvalifikaciją ir gali 
patikimai atlikti šį darbą; šiam asmeniui ir 
visiems darbuotojams suteikiamos 
galimybės tobulėti profesinėje bei 
techninėje srityse ir mokytis; 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nebuvo išduota kitų leidimų saugoti, 
susijusių su atitinkamu hidrauliniu 
vienetu;

Pagrindimas

Įvairių saugyklų eksploatacija, vykdoma tame pačiame hidrauliniame vienete, be jokių 
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abejonių turės įtakos kitiems įrenginiams, eksploatuojamiems tame pačiame hidrauliniame 
vienete. Viename hidrauliniame vienete leidimai saugoti tuo pačiu metu išduodami tik vienam 
operatoriui.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Komisija pateikė savo nuomonę dėl 
leidimo projekto, kaip numatyta 10 
straipsnio 1 dalyje; 

2) Komisija, paprašyta valstybių narių, 
gali pateikti savo nuomonę dėl leidimo 
projekto, kaip numatyta 10 straipsnio 
1 dalyje;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama mažinti biurokratizmą ir laikytis subsidiarumo principo.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) kompetentinga institucija atsižvelgė į 
šią nuomonę, kaip numatyta 10 straipsnio 
2 dalyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dėl būtinos Komisijos nuomonės atsirastų papildomo biurokratizmo.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tiksli saugyklos ir saugyklos komplekso 
vieta bei ribos;

2) tiksli saugyklos, saugyklos komplekso ir 
hidraulinio vieneto vieta bei ribos;
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Pagrindimas

Įvairių saugyklų eksploatacija, vykdoma tame pačiame hidrauliniame vienete, be jokių 
abejonių turės įtakos kitiems įrenginiams, eksploatuojamiems tame pačiame hidrauliniame 
vienete. Viename hidrauliniame vienete leidimai saugoti tuo pačiu metu išduodami tik vienam 
operatoriui.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) reikalavimas per dvejus metus nuo 
leidimo saugoti gavimo pradėti vykdyti 
saugojimo veiklą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos atliekama leidimų saugoti 
projektų peržiūra

Leidimų saugoti projektų perkėlimas ir 
atmesti prašymai

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus leidimų saugoti projektus, prašymus 
išduoti leidimą ir visą kitą informaciją, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
priimdama sprendimo projektą. Per šešis 
mėnesius nuo tada, kai Komisijai 
pateikiama ši informacija, ji gali pareikšti 
savo nuomonę apie leidimų projektus.

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus leidimų saugoti projektus, prašymus 
išduoti leidimą ir visą kitą informaciją, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
priimdama sprendimo projektą. Per tris 
mėnesius nuo tada, kai Komisijai 
pateikiama ši informacija, ji gali pareikšti 
savo patariamąją nuomonę apie leidimų 
projektus.

2. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą ir, jei 
jis skiriasi nuo Komisijos nuomonės, 
pagrindžia šį skirtumą.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
išduotus leidimus saugoti CO2 ir apie 
atmestus prašymus išduoti leidimus
saugoti.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato specialius kokybinius ir 
kiekybinius aplinkos apsaugos rodiklius ir 
ribas, kurias viršijus laikoma, kad įvyko 
esminis pokytis. Kokybiniai ir kiekybiniai 
rodikliai nustatomi laikantis 28 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Terminas „esminis pokytis“ neapibrėžtas, todėl Komisija turi nustatyti kokybinius ir 
kiekybinius rodiklius.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį panaikinus 
leidimą, kompetentinga institucija išduoda 
naują leidimą saugoti arba uždaro saugyklą 
pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą. Iki 
išduodama naują leidimą saugoti, 
kompetentinga institucija perima 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
susijusius teisinius įsipareigojimus. 
Kompetentinga institucija pasistengia, kad 
buvęs operatorius kompensuotų kuo 
daugiau jos patirtų išlaidų.

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį panaikinus 
leidimą, kompetentinga institucija išduoda 
naują leidimą saugoti arba uždaro saugyklą 
pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą. 
Laukiant, kol bus uždaryta saugykla arba 
kol bus išduotas naujas leidimas saugoti, 
buvęs operatorius toliau lieka atsakingas 
už saugyklą, įskaitant visus susijusius 
teisinius įsipareigojimus. Jei buvęs 
operatorius nesiima veiksmų, 
kompetentinga institucija pati atlieka 
darbus ir iš buvusio operatoriaus 
susigrąžina patirtas išlaidas.

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CO2 srautą iš esmės sudaro anglies 
dioksidas. Todėl į jį negali būti pridedama 
jokių kitų atliekų ar medžiagų, taip siekiant 
jas pašalinti. Tačiau CO2 sraute gali būti 
panašių medžiagų, atsitiktinai patekusių iš 
šaltinio, surenkant arba suleidžiant. Šių 
medžiagų koncentracijos neturi siekti tokio 
lygio, kad neigiamai paveiktų saugyklos 
vientisumą bei susijusią vamzdynų 
infrastruktūrą ir sukeltų rimtą pavojų 
aplinkai arba pažeistų galiojančių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimus.

1. CO2 srautą iš esmės sudaro anglies 
dioksidas. Todėl į jį negali būti pridedama 
jokių kitų atliekų ar medžiagų, taip siekiant 
jas pašalinti. Tačiau CO2 sraute gali būti 
panašių medžiagų, atsitiktinai patekusių iš 
šaltinio, surenkant arba suleidžiant, arba 
medžiagų, būtinų siekiant užtikrinti 
saugumą transportuojant. Šių medžiagų 
koncentracijos nustatomos vadovaujantis 
specialiais kokybiniais ir kiekybiniais 
rodikliais ir jos neturi siekti tokio lygio, 
kad neigiamai paveiktų saugyklos 
vientisumą bei susijusią vamzdynų 
infrastruktūrą ir sukeltų rimtą pavojų 
aplinkai arba pažeistų galiojančių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimus. 
Kokybinius ir kiekybinius rodiklius 
nustato Komisija, laikydamasi 
28 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Kadangi kriterijai ir procedūros neaiškūs, saugumo tikslais būtina, kad Komisija nustatytų 
konkrečias kokybines ir kiekybines specifikacijas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti CO2 nuotėkį; c) nustatyti CO2 nuotėkį pagal Direktyvą 
2003/87/EB;
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įvertinti, ar saugomas CO2 bus sandariai 
uždarytas neapibrėžtą laiką.

f) įvertinti, ar saugomas CO2 bus sandariai 
uždarytas neapibrėžtą laiką, atnaujinant 
ilgalaikio ir trumpalaikio vietos saugumo 
ir  vientisumo vertinimą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kalbant apie saugojimą po jūros 
dugnu esančiose giluminėse geologinėse 
formacijose, 1 dalyje numatyti stebėsenos 
reikalavimai turi būti atitinkamai 
pritaikomi, atsižvelgiant į neapibrėžtumą 
ir veiklos vykdymo sunkumus, susijusius 
su CCS technologijų valdymu jūrinėje 
aplinkoje.

Pagrindimas

Saugojimą po jūros dugnu esančiose formacijose reikėtų stebėti kruopščiau atsižvelgiant į 
sunkumus, susijusius ne tik su nutekėjimo aptikimu, bet taip pat dėl ypatingo jūros 
ekosistemos pažeidžiamumo.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtų 
atkuriamųjų priemonių imamasi remiantis 
atkuriamųjų priemonių planu, pateiktu 
kompetentingai institucijai ir jos patvirtintu 
pagal 7 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 6 

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtų 
atkuriamųjų priemonių imamasi remiantis 
atkuriamųjų priemonių planu, pateiktu 
kompetentingai institucijai ir jos patvirtintu 
pagal 7 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 6 



PE404.776v02-00 30/36 AD\741971LT.doc

LT

dalį. dalį. Apie šias priemones pranešama 
Komisijai ir paskelbiama visuomenei.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą, Europos Komisija ir visuomenė turi būti informuojamos apie 
atkuriamąsias priemones.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali bet kada 
pareikalauti, kad operatorius imtųsi 
papildomų arba kitokių atkuriamųjų 
priemonių, negu nustatytosios atkuriamųjų 
priemonių plane. Be to, ji pati gali bet kada 
imtis atkuriamųjų priemonių, o paskui 
susigrąžinti iš operatoriaus išlaidas.

3. Kompetentinga institucija gali bet kada 
pareikalauti, kad operatorius imtųsi 
papildomų arba kitokių atkuriamųjų 
priemonių, negu nustatytosios atkuriamųjų 
priemonių plane, ir kad visų pirma 
užtikrintų, jog būtų įgyvendinami skubios 
evakuacijos planai kilus dideliam 
nuotėkio pavojui.  Be to, ji pati gali bet 
kada imtis atkuriamųjų priemonių, o paskui 
susigrąžinti iš operatoriaus išlaidas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 – 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką ir kad laikomasi visų 
reikalavimų, nustatytų leidime saugoti.
Tuo tikslu operatorius parengia ataskaitą, 
kuri, kaip dokumentas, patvirtina, kad šis 
kriterijus įvykdytas, ir pateikia ją 
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kompetentingai institucijai, kad ši 
patvirtintų atsakomybės perdavimą.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia 
pagal šio straipsnio 1 dalį, įskaitant 
operatoriaus pateiktas ataskaitas ir visą 
kitą medžiagą, į kurią kompetentinga 
institucija atsižvelgia darydama savo 
išvadą. Per šešis mėnesius nuo jų 
pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti savo 
nuomonę apie sprendimo dėl patvirtinimo 
projektą.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia 
pagal šio straipsnio 1 dalį, įskaitant 
operatoriaus pateiktas ataskaitas ir visą 
kitą medžiagą, į kurią kompetentinga 
institucija atsižvelgia darydama savo 
išvadą. Per tris mėnesius nuo jų pateikimo 
Komisijai, ji gali pareikšti savo 
patariamąją nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą.

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą ir, jei 
jis skiriasi nuo Komisijos nuomonės, 
pagrindžia šį skirtumą.

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą.

4. Kartu su šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 
sprendimu dėl patvirtinimo kompetentinga 
institucija gali perduoti operatoriui 
atnaujintus reikalavimus dėl saugyklos 
plombavimo ir leidimo įrenginių išvežimo 
pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis. 
Atsakomybė perduodama užplombavus 
saugyklą ir išvežus suleidimo įrenginius.

4. Kartu su šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 
sprendimu dėl patvirtinimo kompetentinga 
institucija gali perduoti operatoriui 
atnaujintus reikalavimus dėl saugyklos 
plombavimo ir leidimo įrenginių išvežimo 
pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis. 
Atsakomybė perduodama užplombavus 
saugyklą ir išvežus suleidimo įrenginius.

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta. 
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą.

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta
arba apribota. Tačiau jeigu nustatomas 
nuotėkis arba reikšmingi pažeidimai, 
stebėseną būtina atnaujinti ir įvertinti 
problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, kuriam buvo išduotas 
leidimas saugoti, laikydamasis valstybių 
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valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB.

narių nustatytinų sąlygų, pateiktų finansinę 
arba kurią nors kitą lygiavertę garantiją, 
užtikrinančią, kad gali būti įvykdyti visi 
įpareigojimai, kylantys iš pagal šios 
direktyvos nuostatas išduoto leidimo, 
įskaitant uždarymo procedūras ir po 
uždarymo taikomas nuostatas, taip pat visi 
įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB.

Pagrindimas

Bandymas užkirsti kelią bereikalingoms aukštoms kainoms.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai CO2 transportuojamas per daugiau kaip 
vienos valstybės teritoriją arba kai 
saugykla ar jos kompleksas yra daugiau 
kaip vienos valstybės teritorijoje, 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos drauge laikosi šios direktyvos 
reikalavimų ir kartu kitų susijusių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų.

Kai CO2 transportuojamas per daugiau kaip 
vienos valstybės teritoriją arba kai 
saugykla ar jos kompleksas yra daugiau 
kaip vienos valstybės teritorijoje, 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos drauge laikosi šios direktyvos 
reikalavimų ir kartu kitų susijusių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų. Kalbant 
apie tarpvalstybinio masto saugyklas 
pasakytina, kad už leidimų išdavimą 
atsakinga tos valstybės narės 
kompetentinga institucija, kurios 
teritorijoje bus didžiausia numatomos 
įrengti saugyklos dalis.

Pagrindimas

Paaiškinimos pareigos.

Pakeitimas 57
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali iš dalies keisti priedus. 
Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesminiams šios direktyvos elementams, 
priimamos pagal 28 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija gali siūlyti iš dalies keisti 
priedus. Priemonės, skirtos iš dalies 
pakeisti neesminiams šios direktyvos 
elementams, priimamos pagal 28 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
reikalaujama, jog kurą deginantys 
energijos gamybos įrengimai, kurių galia 
300 megavatų ir didesnė ir kuriuos, 
įsigaliojus Direktyvai XX/XX/EB, bus 
galima pradėti eksploatuoti tik gavus 
leidimą, atitiktų  geriausios turimos 
technologijos, pagrįstos eksploatacinėmis 
savybėmis ir našumu, reikalavimus, kad 
būtų kuo geriausiai panaudojamas 
iškastinis kuras ir kompensuojami 
našumo nuostoliai, atsirandantys dėl CO2
surinkimo, transportavimo ir saugojimo.   

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Remdamasi patirtimi, įgyta vykdant 
anglies junginių rinkimo, geologinio 
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sekvestravimo ir vežimo į saugyklas 
veiklą, bei atsižvelgdama į tarptautinės 
padėties pokyčius, Komisija iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. pateikia naują pasiūlymą.
Naujajame pasiūlyme nustatoma data, 
nuo kurios visuose 300 arba daugiau 
megavatų galingumo kurą deginančiuose 
įrenginiuose turi būti įdiegta CO2 rinkimo 
ir saugojimo įranga, ir numatomas 
pereinamasis esamiems įrenginiams 
pritaikyti skirtas laikotarpis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[1 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[2 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje.

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus, taikant 
geriausias prieinamas technologijas. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje.
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Pagrindimas

Pildymas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) saugyklos kompleksą supanti teritorija 
(supantys geologiniai sluoksniai), kuriai 
įtakos gali turėti saugykloje laikomas CO2;

h) saugyklos kompleksą supanti teritorija 
(supantys geologiniai sluoksniai), kuriai 
įtakos gali turėti saugykloje laikomas CO2, 
taip pat hidraulinio vieneto ribos;

Pagrindimas

Įvairių saugyklų eksploatacija, vykdoma tame pačiame hidrauliniame vienete, be jokių 
abejonių turės įtakos kitiems įrenginiams, eksploatuojamiems tame pačiame hidrauliniame 
vienete. Viename hidrauliniame vienete leidimai saugoti tuo pačiu metu išduodami tik vienam 
operatoriui.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) galima sąveika su kitomis veiklos 
sritimis (pvz., angliavandenilių žvalgyba, 
eksploatacija ir saugojimu, geoterminių 
vandeningųjų horizontų naudojimu);

k) galima sąveika su kitomis veiklos 
sritimis (pvz., angliavandenilių žvalgyba, 
eksploatacija ir saugojimu), ypač 
konkurencija su atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais (pvz., geoterminių 
vandeningųjų horizontų naudojimu);

Pagrindimas

Saugyklos naudojimas CO2 saugoti neturėtų nei trukdyti naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius, kurių atžvilgiu ES turi privalomus tikslus, nei trukdyti rinktis kitas galimybes, kurios 
labai svarbios tiekimo saugumui.
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dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, 
Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Dirk Sterckx

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Johannes Lebech
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