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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas ziņojumā attiecībā uz planētas sasilšanas samazināšanu līdz 2°C ir paskaidrots, ka, 
lai līdz 2050. gadam panāktu CO2 emisiju samazināšanos par 50 %, attīstītajās valstīs emisijas 
vajadzētu samazināt par 30% līdz 2020. gadam un pēc tam par 60 līdz 80 % līdz 2050. gadam.
Lai šos mērķus varētu īstenot, ir jāizmanto visas emisiju samazināšanas iespējas, proti, 
jārosina ierobežot fosilās enerģijas avotu patēriņu, aizstāt fosilās enerģijas avotus ar citiem 
alternatīviem veidiem, kā arī izmantot CO2 uztveršanu un uzglabāšanu (CCS).

CO2 uztveršana nozīmē ierobežot CO2 izmešus atmosfērā, uztverot šo gāzi no tās rašanās 
avota un to uzglabājot pazemē, tādējādi neradot ietekmi uz planētas klimata sasilšanu. Šāda 
risinājuma priekšrocība ir tā, ka tiktu rasta atbilde problēmai attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju no tās avota. Taču šai tehnoloģijai ir jāatbilst paaugstinātām prasībām attiecībā uz 
uzglabāšanas vietu atlasi un pārvaldību, lai maksimāli samazinātu noplūdes risku.

Oglekļa piesaiste varētu būt izdevīga galvenokārt lielajām rūpnieciskajām ražotnēm, proti, 
spēkstacijām, kurās izmanto šķidro fosilo kurināmo (nafta), cieto (ogles) un gāzes kurināmo 
(dabasgāze), gāzes pārstrādes uzņēmumiem, mēslojuma ražotnēm un citiem uzņēmumiem, 
kas rada lielu daudzumu CO2. Ir svarīgi atcerēties, ka ar oglēm kurināmo spēkstaciju emisijas 
veido ceturto daļu no CO2 emisijām Eiropā, kā arī tā ir lielākā daļa no emisiju palielinājuma 
Āzijā. Ņemot vērā to, ka Eiropā un visā pasaulē ar oglēm kurināmo spēkstaciju skaits 
palielinās, ir nepieciešams attīstīt CO2 piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas tehnoloģiju.

Ir jāsamazina šīs tehnoloģijas izmaksas. No vienas puses, CCS nozares izmaksas ietver 
izdevumus par piesaistes infrastruktūras izveidi, transportēšanu un CO2 uzglabāšanu, un, no 
otras puses, infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, lai varētu uzglabāt CO2. Turklāt CO2
piesaistei, transportēšanai un uzglabāšanai ir nepieciešams noteikts enerģijas daudzums. Pie 
šīs tehnoloģijas pašreizējām izmaksām sākotnējie ieguldījumi ir par 30 līdz 70 % augstāki, 
salīdzinot ar „klasiskajām” spēkstacijām. Ekspluatācijas izmaksas ievērojami pārsniedz 
izmaksas, kas rodas ar oglēm kurināmām spēkstacijām, kuras nav aprīkotas ar CCS 
tehnoloģiju. Tātad CCS tiks izmantota tikai tad, ja vienas novērstās CO2 emisijas tonnas cena 
būs zemāka par oglekļa cenu.

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) būs galvenais faktors, kas veicinās 
CCS izmantošanu. Saskaņā ar ES ETS tiks uzskatīts, ka labos drošības apstākļos un saskaņā 
ar Eiropas Savienības tiesību aktiem piesaistītais un uzglabātais CO2 nav daļa no emisijām.
Aplēses, kas veiktas par ierosinātās direktīvas ietekmes analīzi, pieņemot, ka CCS ir daļa no 
Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, un pamatojoties uz pieņēmumu, ka līdz 
2020. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināsies par 20 %, liecina, ka 2020. gadā 
varētu tikt uzglabāti 7 miljoni tonnu CO2 un 2030. gadā — 160 miljoni tonnu. Novērstās CO2
emisijas 2030. gadā būtu apmēram 15 % no samazinājuma, kas jāpanāk Eiropā.

Ir svarīgi rast finansiālos līdzekļus, lai CCS iniciatīva pārtaptu par kopīgu rīcību un pārvarētu 
„projektu tīkla” koordinēšanas struktūras stadiju. Eiropas un dalībvalstu amatpersonām 
vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem segt sākotnējās CCS izmaksas, lai šī tehnoloģija būtu 
komerciāli dzīvotspējīga. Šie finansiālie centieni būtu jāuzskata par neaizstājamiem laikā, kad 
notiek pāreja no pašreizējiem fosilās enerģijas veidiem, kam joprojām būs dominējošā nozīme 
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nākamajās desmitgadēs, uz alternatīvajiem enerģijas veidiem, kuri iepriekšējās pakāpeniski 
nomainīs.

Lai šī pāreja izdotos, Eiropā būs jābūvē jauni infrastruktūras objekti. Pētniecības un attīstības 
sektoram ir jāsniedz atbalsts, bet tagad ir nepieciešams izmēģināt šīs tehnoloģijas, lai varētu 
parādīt to uzticamību un radīt jaunus izmēģinājuma un demonstrāciju projektus Eiropas 
Savienībā. Tāpat vajadzētu arī apsvērt pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu tādu tehnoloģiju 
demonstrāciju, kuras ļauj izmantot fosilo kurināmo, it īpaši ogles, saistībā ar ilgtspējīgu 
attīstību. Komisijai šajā sakarībā vajadzētu noteikt, kāds ir vislabākais līdzeklis, lai varētu 
atbalstīt ne vairāk kā 12 liela mēroga demonstrācijas iekārtu izstrādi, būvniecību un 
ekspluatāciju.

CCS tehnoloģija var kļūt komerciāli dzīvotspējīga tikai tad, ja nozare un valsts struktūras 
savlaicīgi pieņem enerģētikas iniciatīvas un spēcīgus komerciālus stimulus. Šai tehnoloģijai ir 
jāļauj ES ieņemt pirmo vietu pasaules līmenī daudzveidīgajā tīro, efektīvo un mazu oglekļa 
emisiju enerģētikas tehnoloģiju piedāvājumā.

Komisijas priekšlikums ir labs diskusiju pamats, jo tas nodrošina skaidrāku un CO2
uzglabāšanai noderīgāku tiesisko regulējumu. Tas tikpat stingri nosaka atļauju un kontroles 
procesu: sākotnējie nosacījumi, tehniskā informācija, kas jāiesniedz katrā posmā, 
apspriešanās, uzraudzība, aizsardzība, korektīvie pasākumi problēmu gadījumā, finansiālās 
garantijas, inspekcijas, apsekošana, trešo pušu piekļuve utt. Šķiet, ka šis teksts nerada 
nepārvaramas problēmas, ja vien tiek veiktas dažas korekcijas un precizējumi.

CCS varētu lielā mērā zaudēt savu nozīmi, ja dalībvalstīm būtu iespēja atteikties no jebkādas 
CO2 uzglabāšanas un pat no jebkādiem pētījumiem par CO2 uzglabāšanu visā vai daļā no 
savas teritorijas. Dažādās valstīs ir atšķirīga attieksme un entuziasms attiecībā uz CCS 
tehnoloģiju. Turklāt vairākas dalībvalstīs nav precīzu pētījumu par uzglabāšanas jaudām vai 
vietām to teritorijā.

Komisija 2007. gada sākumā ierosināja, ka lielai daļai ražotņu, kas rada visvairāk CO2
emisiju, līdz 2020. gadam būtu jānodrošina, lai to struktūras būtu saderīgas ar CCS 
tehnoloģiju. Šī ideja netika pieņemta, aizbildinoties ar to, ka šī tehnoloģija minētajā laikā 
vairs nebūs finansiāli izdevīga. Jaunajā direktīvā varētu iekļaut pārskatīšanas klauzulu, lai tajā 
varētu veikt korekcijas. Šī pārskatīšana varēja CCS tehnoloģiju noteiktā datumā padarīt par 
obligātu visām jaunām iekārtām, kuru dedzināšanas jauda ir liekāka par 30 MW. Pienākums, 
kas nosaka, ka katrai jaunai dedzināšanas iekārtai ir nākotnē jānodrošina CCS ieviešana 
(gatavība piesaistei), paliks relatīvi ierobežots, ja netiks noteikti konkrēti mērķi.

Jautājumi var rasties arī par īso termiņu, kas paredzēts izpētes stadijai, kurā paredzēta mazu 
CO2 daudzumu ievadīšana, lai nodrošinātu vairāk materiālu pētījumiem, kuri notiktu pirms 
uzglabāšanas atļauju pieprasījuma. Pieredze, kas gūta dabasgāzes uzglabāšanas vietu 
meklēšanas jomā, liecina, ka izpētes stadijai bieži vien ir nepieciešams daudz ilgāks laiks 
precīzā ģeoloģiskā kontekstā.

Ir jāveic daudz vairāk pētījumu par iespējamo ietekmi uz vidi un noplūdi jūras un sauszemes 
vidē. Jautājumiem par īpašumtiesībām un atbildību noplūdes gadījumā jāpiešķir īpaši būtiska 
nozīme.
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CCS nav tik populārs risinājums kā vēja, plūdmaiņu un saules enerģija. Būs nepieciešami 
jauni attīstības posmi, jo īpaši attiecībā uz uzglabāšanu, un būs jāpārvar arī vairāki šķēršļi, lai 
CCS kļūtu par CO2 emisiju samazināšanas pilntiesīgu tehnoloģiju.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīda uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana (CCS) ir veids, kā 
mazināt klimata pārmaiņas. Tā ietver 
oglekļa dioksīda (CO2) uztveršanu no 
rūpnieciskām iekārtām, tā transportēšanu 
uz uzglabāšanas vietām un iepildīšanu 
piemērotos ģeoloģiskos veidojumos 
pastāvīgai uzglabāšanai. 

(4) Oglekļa dioksīda uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana (CCS) ir veids, kā 
mazināt klimata pārmaiņas. Tā ietver 
oglekļa dioksīda (CO2) uztveršanu no 
rūpnieciskām iekārtām, tā transportēšanu 
uz uzglabāšanas vietām un iepildīšanu 
piemērotos ģeoloģiskos veidojumos 
pastāvīgai uzglabāšanai. Lai nekavētu 
gaidāmos ieguvumus no CCS
tehnoloģijas īstenošanas CO2 emisiju 
ierobežošanas jomā, īpaši rūpīgi 
jānodrošina, lai šī tehnoloģija nebūtu 
stimuls palielināt ar fosilo degvielu 
darbināmu skpēkstaciju skaitu; 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Aplēses, kas veiktas par ierosinātās 
direktīvas ietekmes analīzi, pieņemot, ka 
CCS saņem atbalstu no Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas, un 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka līdz 
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2020. gadam siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināsies par 20 %, liecina, 
ka 2020. gadā varētu tikt uzglabāti 7 
miljoni tonnu CO2 un 2030. gadā līdz 160 
miljoniem tonnu. Novērstās CO2 emisijas 
2030. gadā būtu apmēram 15 % no 
samazinājuma, kas jāpanāk Eiropā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Katra CO2 uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
sastāvdaļa atsevišķi ietilpst izmēģinājuma 
projektos, taču šīs sastāvdaļas vēl ir 
jāiekļauj pilnīgā CCS procesā, un 
joprojām ir jāsamazina tehnoloģiju 
izmaksas. Vislielākie CO2 uzglabāšanas 
projekti, kuros piedalās ES uzņēmumi, ir 
projekts Sleipner Ziemeļjūrā (Statoil) un 
projekts In Salah Alžīrijā (Statoil, PB un 
Sonatrach). Citi pašreiz īstenotie 
izmēģinājumu projekti ir Vatenfall
projekts Švarcepumpē Vācijā 
(Brandenburgas federālā zeme), un Total
īstenotais oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas projekts Lakas apkaimē 
Francijā.

Pamatojums

Skaidrāks formulējums salīdzinājumā ar ziņojuma projektā ietverto grozījumu, lai norādītu, 
ka līdz šim īstenotie projekti ir izmēģinājuma, nevis demonstrējumu projekti.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Ir īpaši svarīgi, lai Eiropas 
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Savienība cik vien drīz iespējams 
uzņemtos veikt CCS demonstrējumu 
pasākumus saistībā ar integrētu politiku, 
it īpaši paredzot pētniecības un attīstības 
pasākumus ar izmēģinājuma projektu un 
sabiedrības informēšanas pasākumu 
starpniecību. Ja Eiropas Savienība 
saglabās savu CCS tehnoloģiju līdera 
statusu un ja šo tehnoloģiju tirdzniecības 
izplatība notiks ātri, ES uzņēmumi gūs 
labumu no jauniem noieta tirgiem trešās 
valstīs, piemēram, Ķīnā un Indijā.  

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Papildus tiesiskam regulējumam 
attiecībā uz uzglabāšanas vietām, lai gūtu 
panākumus CCS tehnoloģiju 
izmantošanā, cik vien drīz iespējams ir 
vajadzīgi arī stimuli turpmākai 
tehnoloģijas attīstībai, atbalsts 
paraugspēkstaciju uzstādīšanai, kā arī 
visu dalībvalstu izstrādāts tiesisks 
regulējums CO2  transporta 
nodrošināšanai.

Pamatojums

Paskaidrojums, ka CCS tehnoloģijām ir vajadzīgs lielāks atbalsts, ko nodrošina juridisku 
lēmumu pieņemšana un finansiāla palīdzība.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
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kontinentālajos šelfos. Direktīva jāattiecina 
arī uz pētniecības projektiem. Tā 
jāattiecina arī uz demonstrējumu 
projektiem, kopā paredzot uzglabāt 100 vai 
vairāk kilotonnu. Šis līmenis būtu 
piemērots arī citu atbilstošu Kopienas
regulējumu mērķiem. CO2 uzglabāšana 
ģeoloģiskos veidojumos ārpus šīs 
direktīvas teritoriālās kompetences un CO2
uzglabāšana vertikālajā ūdens slānī būtu 
jāaizliedz.

kontinentālajos šelfos. Direktīva jāattiecina 
arī uz pētniecības projektiem. Tā 
jāattiecina arī uz demonstrējumu 
projektiem, kopā paredzot uzglabāt 150 vai 
vairāk kilotonnu. Šim līmenim būtu jāļauj 
izslēgt tagadējos un plānotos pētniecības 
un attīstības izmēģinājumu projektus no 
šīs direktīvas jomas, un tas būtu piemērots 
arī citu atbilstošu Kopienas regulējumu 
mērķiem. CO2 uzglabāšana ģeoloģiskos 
veidojumos ārpus šīs direktīvas teritoriālās 
kompetences un CO2 uzglabāšana 
vertikālajā ūdens slānī būtu jāaizliedz.

Pamatojums

Dažiem no lielākajiem pašlaik vairākās ES dalībvalstīs uzsāktajiem pētniecības un attīstības 
izmēģinājumu projektiem jauda ir aptuveni 30 MW, bet kopējais ievadāmais apjoms ir 
aptuveni 120–140 kt. Eiropas Komisijas ierosinātais līmenis, lai izslēgtu pētniecības un 
attīstības izmēģinājuma projektus, neļaus izslēgt šādus projektus no šīs direktīvas jomas, un 
līdz ar to radīsies risks, ka direktīvas joma pārklāsies attiecībā uz valstu iestāžu atļaujas 
iegūšanu īstenot šādus pētniecības un attīstības izmēģinājuma projektus.  Šo iemeslu dēļ ir 
īpaši būtiski palielināt Komisijas ierosināto līmeni 100 kt līdz 150 kt.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu tikai 
tad, ja nav nopietna noplūdes riska un ja 
nevar rasties nopietni draudi videi vai 
veselībai. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām.

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ, 
izvēloties uzglabāšanas vietas, 
dalībvalstīm var ļaut cik vien iespējams 
objektīvi un efektīvi ņemt vērā to 
ģeoloģiskās īpašības, piemēram, 
seismiskās īpašības. Vietu drīkst izvēlēt 
par uzglabāšanas vietu tikai tad, ja nav 
nopietna noplūdes riska un ja nevar rasties 
nopietni draudi videi vai veselībai. Tas 
jānosaka, izmantojot iespējamā 
uzglabāšanas kompleksa raksturošanu un 
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novērtējumu saskaņā ar konkrētām 
prasībām.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj izvēlēties uzglabāšanas vietas, jo dalībvalstis ir vislabāk informētas par 
specifiskajām vietējām ģeoloģiskajām īpašībām un, ņemot vērā šo informāciju, spēj vislabāk 
izlemt, vai var veikt vajadzīgos ieguldījumus. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstīm jānosaka, kuros 
gadījumos informācijas iegūšanai, kas 
nepieciešama vietas izvēlei, vajadzīga 
izpēte. Lai veiktu šādu izpēti, jāsaņem 
atļauja. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
izpētes atļauju piešķiršanas procedūra ir 
pieejama visām saimnieciskām vienībām ar 
nepieciešamo kapacitāti un ka atļaujas tiek 
piešķirtas balstoties uz objektīviem, 
publicētiem kritērijiem. Lai aizsargātu un 
veicinātu izpētes investīcijas, izpētes 
atļaujas uz ierobežotu laiku jāpiešķir 
ierobežotai zonas daļai, šajā laikā atļaujas 
turētājam būtu ekskluzīvas tiesības izpētīt 
iespējamo CO2 uzglabāšanas kompleksu. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka šajā laikā 
netiek atļauta kompleksa konfliktējoša 
izmantošana. 

(16) Dalībvalstīm jānosaka, kuros 
gadījumos informācijas iegūšanai, kas 
nepieciešama vietas izvēlei, vajadzīga 
izpēte. Lai veiktu šādu izpēti, jāsaņem 
atļauja. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
izpētes atļauju piešķiršanas procedūra ir 
pieejama visām saimnieciskām vienībām ar 
nepieciešamo kapacitāti un ka atļaujas tiek 
piešķirtas, balstoties uz objektīviem,
publicētiem un nediskriminējošiem
kritērijiem. Lai aizsargātu un veicinātu 
izpētes investīcijas, izpētes atļaujas uz trim 
gadiem, bet atjaunojamo avotu gadījumā 
atkārtoti uz turpmākiem trim gadiem tik 
ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu 
pasākumus, par kuriem piešķirta izpētes 
atļauja, jāpiešķir ierobežotai zonas daļai, 
šajā laikā atļaujas turētājam būtu 
ekskluzīvas tiesības izpētīt iespējamo CO2
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka šajā laikā netiek atļauta 
kompleksa konfliktējoša izmantošana. Ja 
izpēte netiek veikta, dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka izpētes atļauju atsauc un 
var piešķirt citām saimnieciskajām 
vienībām.

Grozījums Nr. 9
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Uzglabāšanas vietas nedrīkst izmantot 
bez uzglabāšanas atļaujas. Uzglabāšanas 
atļaujai jābūt galvenajam instrumentam, 
kas nodrošina būtisku šīs direktīvas prasību 
ievērošanu un ģeoloģisko uzglabāšanu 
videi drošā veidā.

(17) Uzglabāšanas vietas nedrīkst izmantot 
bez uzglabāšanas atļaujas. Uzglabāšanas 
atļaujai jābūt galvenajam instrumentam, 
kas nodrošina būtisku šīs direktīvas prasību 
ievērošanu un ģeoloģisko uzglabāšanu 
videi drošā veidā. Veiktā izpēte un ar to 
saistītie vajadzīgie ieguldījumi ļauj izpētes 
atļaujas īpašniekam uzskatīt, ka viņš 
saņems uzglabāšanas atļauju.

Pamatojums

Lai stimulētu izpētes veikšanu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visas sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas jāiesniedz Komisijai, lai tā varētu 
sešu mēnešu laikā pēc atļauju 
iesniegšanas pieņemt atzinumu par 
sākotnējām atļaujām. Pieņemot lēmumu 
par atļauju, valsts iestādēm jāņem vērā šis 
atzinums un jāpamato jebkura atkāpšanās 
no Komisijas atzinuma. 

(18) Dalībvalstīm ir jābūt iespējai iesniegt 
sākotnējās uzglabāšanas atļauju Komisijai, 
kas var izsniegt konsultatīvu atzinumu 
triju mēnešu laikā pēc iesniegšanas 
dienas.

Pārskatam Kopienas līmenī jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Pārskatam Kopienas līmenī jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Grozījums Nr. 11
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par nozīmīgiem 
pārkāpumiem vai noplūdēm, ja operatoru 
ziņojumi vai pārbaudes rezultāti liecina par 
atļaujas noteikumu pārkāpumiem vai ja ir 
informācija par jebkādu kādu citu 
gadījumu, kad operators nav ievērojis 
atļaujas noteikumus. Pēc atļaujas 
atsaukšanas kompetentajai iestādei ir vai 
nu jāizsniedz jauna atļauja, vai jāslēdz 
uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 
kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām.
Iespēju robežās radušies izdevumi jāsedz 
iepriekšējam operatoram.

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par nozīmīgiem 
pārkāpumiem vai noplūdēm, ja operatoru 
ziņojumi vai pārbaudes rezultāti liecina par 
atļaujas noteikumu pārkāpumiem vai ja ir 
informācija par jebkādu kādu citu 
gadījumu, kad operators nav ievērojis 
atļaujas noteikumus. Pēc atļaujas 
atsaukšanas kompetentajai iestādei ir vai 
nu jāizsniedz jauna atļauja, vai jāslēdz 
uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 
kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām.
Radušies izdevumi jāsedz iepriekšējam 
operatoram.

Pamatojums

Ja kompetentā iestāde uzņemas atbildību par vietu nelikumības, noplūdes vai operatora 
neizdarības dēļ, izdevumi ir jāsedz operatoram.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai identificētā noplūde bojā 
vides un cilvēka veselību. Tādēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai identificētā noplūde bojā 
vides un cilvēka veselību. Tādēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 
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jāiesniedz kompetentai iestādei. jāiesniedz kompetentai iestādei. Īpašajām 
monitoringa plāna prasībām ir jāatbilst 
Direktīvas 2003/87/EK prasībām. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām, 
jānodod kompetentajai iestādei. Lai to 
izdarītu, operatoram jāsagatavo ziņojums, 
kas dokumentē kritērija izpildi un 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei. Visi sākotnējie apstiprinājuma 
lēmumi jādara zināmi Komisijai, lai tā 
varētu sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
pieņemt atzinumu par sākotnējiem 
apstiprinājuma lēmumiem. Pieņemot 
lēmumu par apstiprinājumu, valsts 
iestādēm jāņem vērā šis atzinums un 
jāpamato jebkura atkāpšanās no 
Komisijas atzinuma. Tāpat kā sākotnējo 
uzglabāšanas atļauju pārskatam Kopienas 
līmenī, arī sākotnējo apstiprinājuma 
lēmumu pārskatam jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas saskaņotība 
Kopienā un jāuzlabo sabiedrības uzticība 
CCS, īpaši direktīvas īstenošanas 
sākumposmā.

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku un ka visas 
uzglabāšanas atļaujā iekļautās prasības ir 
izpildītas, atbildība par uzglabāšanas vietu, 
tostarp par visām izrietošajām juridiskajām 
saistībām, jānodod kompetentajai iestādei. 
Lai to izdarītu, operatoram jāsagatavo 
ziņojums, kas dokumentē kritērija izpildi 
un jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei. Triju mēnešu laikā pēc 
iesniegšanas dienas Komisija var sniegt 
konsultatīvu atzinumu par sākotnējiem 
apstiprinājuma lēmumiem. Tāpat kā 
sākotnējo uzglabāšanas atļauju pārskatam 
Kopienas līmenī, arī sākotnējo 
apstiprinājuma lēmumu pārskatam jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai uzlabotu uzticību, ka var tikt 
izpildītas slēgšanas un pēcslēgšanas 

(28) Lai uzlabotu uzticību, ka var tikt 
izpildītas slēgšanas un pēcslēgšanas 
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saistības, saistības, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvā 2003/87/EK un no 
šīs direktīvas izrietošās saistības veikt 
korektīvos pasākumus nopietnu pārkāpumu 
vai noplūžu gadījumā, jābūt finansiālam 
nodrošinājumam. Dalībvalstīm jānosaka, 
ka šis finansiālais nodrošinājums materiāla 
nodrošinājuma vai cita ekvivalenta veidā 
pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas
jāizstrādā pieteikuma iesniedzējam.

saistības, saistības, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvā 2003/87/EK un no 
šīs direktīvas izrietošās saistības veikt 
korektīvos pasākumus nopietnu pārkāpumu 
vai noplūžu gadījumā, jābūt finansiālam 
nodrošinājumam. Dalībvalstīm jānosaka, 
ka šis finansiālais nodrošinājums materiāla 
nodrošinājuma vai cita ekvivalenta veidā 
pirms uzglabāšanas vietas izmantošanas 
jāizstrādā pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi. 
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi 
atbilstīgi nediskriminējošiem 
nosacījumiem. Veidu, kā to veikt, 
vajadzētu noteikt katrai dalībvalstij, 
īstenojot vienlīdzīgas un atvērtas piekļuves 
mērķus un ņemot vērā inter alia transporta 
un uzglabāšanas kapacitāti, kas ir pieejama 
vai, ko var padarīt pieejamu, kā arī tā CO2  
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2  uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Reglamentēta piekļuve 
transporta infrastruktūrai ir jāuzskata par 
vienu no saprātīgām iespējām, kas 
pieejama uzņēmējiem pirmajos CSS
komerciālās attīstības gados. Dalībvalstīm 
jāizveido strīdu risināšanas mehānismi, kas 
ļautu ātri risināt strīdus par piekļuvi CO2
transporta tīkliem un uzglabāšanas vietām.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Noteikumi ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka CO2 pārrobežu 
transportēšanas, pārrobežu uzglabāšanas 
vietu vai pārobežu uzglabāšanas 
kompleksu gadījumos iesaistīto valstu 
dalībvalstu kompetentās iestādes kopīgi 
ievērotu šīs direktīvas prasības un visus 
pārējos Kopienas tiesību aktus.

(30) Noteikumi ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka CO2 pārrobežu 
transportēšanas, pārrobežu uzglabāšanas 
vietu vai pārobežu uzglabāšanas 
kompleksu gadījumos iesaistīto valstu 
dalībvalstu kompetentās iestādes kopīgi 
ievērotu šīs direktīvas prasības un visus 
pārējos Kopienas tiesību aktus, kā arī 
starptautiskos nolīgumus, kuriem ir 
pievienojušās dalībvalstis un/vai Kopiena.

Pamatojums

Attiecībā uz pārrobežu transportu un uzglabāšanas vietām ir efektīvi jāiesaista attiecīgajā 
lēmumu pieņemšanā visas dalībvalstis un sabiedrība.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Kompetentai iestādei jāizveido un 
jāuztur visu slēgto uzglabāšanas vietu un 
apkārtējo uzglabāšanas kompleksu reģistrs, 
tostarp tie telpiskie plāni, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā 
atbilstošās plānošanas un atļaušanas 
procedūrās. Arī par reģistru ir jāziņo 
Komisijai.

(31) Kompetentai iestādei jāizveido un 
jāuztur visu darbojošos un slēgto 
uzglabāšanas vietu un apkārtējo 
uzglabāšanas kompleksu reģistrs, tostarp 
tie telpiskie plāni, kas kompetentajām 
iestādēm jāņem vērā atbilstošās plānošanas 
un atļaušanas procedūrās. Arī par reģistru 
ir jāziņo Komisijai.

Pamatojums

Ja uzglabāšanas vietu darbība var būt ļoti ilga, drošības un pārredzamības dēļ ir 
nepieciešams arī šo vietu reģistrs.

Grozījums Nr. 18
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Pārejai uz zema oglekļa satura 
enerģijas ražošanu nepieciešams jaunas 
investīcijas fosilā kurināmā enerģijas 
ražošanai veikt tā, lai veicinātu emisiju 
būtisku samazinājumu. Lai to nodrošinātu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem 
attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 
gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām ir 
jāgroza, nosakot, ka visām sadedzināšanas 
iekārtām, kurām sākotnējā būvatļauja vai 
sākotnējā ekspluatācijas atļauja izdota pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu un 
transporta tīklu pieejamība, kā arī tehniskās 
iespējas CO2 uztveršanas ierīču vēlākai 
uzstādīšanai. 

(37) Pārejai uz zema oglekļa satura 
enerģijas ražošanu, pirmkārt, nepieciešams 
jaunas investīcijas alternatīvos enerģijas 
veidos, piemēram, atjaunojamā enerģijā 
un, otrkārt, fosilā kurināmā enerģijas 
ražošanu veikt tā, lai veicinātu emisiju 
būtisku samazinājumu. Lai to nodrošinātu,
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem 
attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 
gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām ir 
jāgroza, nosakot, ka visām sadedzināšanas 
iekārtām, kurām sākotnējā būvatļauja vai 
sākotnējā ekspluatācijas atļauja izdota pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu un 
transporta tīklu pieejamība, kā arī tehniskās 
iespējas CO2 uztveršanas ierīču vēlākai 
uzstādīšanai. 

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga CO2 ietvēruma nodrošināšana, lai 
novērstu vai pēc iespējas samazinātu
negatīvu ietekmi uz vidi un no tās izrietošo 
risku cilvēka veselībai.

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga un droša CO2 ietvēruma 
nodrošināšana, lai pēc iespējas novērstu 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī.

 4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā 
ūdens slānī vai jūras gultnē.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „uzglabāšanas vieta” ir konkrēts 
ģeoloģiskais veidojums, ko izmanto CO2
ģeoloģiskajai uzglabāšanai;

(3) „uzglabāšanas vieta” ir noteikta daļa 
kādā ģeoloģiskā veidojumā, kas ir 
piemērota CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai;

Pamatojums

Specification.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „noplūde” ir jebkāda CO2 izplūde no 
uzglabāšanas kompleksa;

(5) „noplūde” ir būtiska CO2 izplūde no 
uzglabāšanas kompleksa;

Pamatojums

Komisijas apraksta precizējums un pieņemšana, atsaucoties uz Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes īpašo ziņojumu par CCS.



AD\741971LV.doc 17/35 PE404.776v02-00

LV

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus 
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 
ģeoloģisku informāciju par potenciālā 
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem;

(7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus 
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 
ģeoloģisku informāciju par potenciālā 
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem, un 
ievadīšanas testi, lai noteiktu 
uzglabāšanas vietas īpašības;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „izpētes atļauja” ir rakstisks pamatots 
lēmums, ar kuru atļauj veikt izpēti un kuru 
izdod kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

(8) „izpētes atļauja” ir rakstisks pamatots 
lēmums, ar kuru atļauj veikt izpēti
ģeoloģiskā veidojumā, kas tiek uzskatīts 
par piemērotu saskaņā ar 4. pantā 
paredzētajiem noteikumiem, un kuru izdod 
kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka izpētes atļaujas var piešķirt vienīgi tad, ja ir izpildīti vietas izvēles 
kritēriji.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „uzglabāšanas atļauja” ir rakstisks (10) „uzglabāšanas atļauja” ir rakstisks 
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pamatots lēmums, ar kuru atļauj CO2
ģeoloģisko uzglabāšanu uzglabāšanas 
vietās un kuru izdod kompetentā iestāde 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām;

pamatots lēmums, ar kuru atļauj CO2
ģeoloģisko uzglabāšanu uzglabāšanas 
vietās un kurā ir visi vajadzīgie elementi, 
kas prasīti 9. pantā, un kuru izdod 
kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

Pamatojums

Saskaņošanas un pabeigtības nolūkā uzglabāšanas atļaujas saturu ietver attiecīgajā 
definīcijā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kurām var būt liela ietekme uz vidi;

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kuras nav savietojamas ar uzglabāšanas 
atļauju un kurām var būt liela ietekme uz 
gaisa, zemes un ūdens vidi un veselību un 
drošību;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) „korektīvie pasākumi” ir pasākumi, 
kurus veic, lai novērstu nozīmīgus 
pārkāpumus vai noslēgtu noplūdes, 
tādējādi novēršot vai līdz minimumam 
samazinot CO2 izplūdi no uzglabāšanas 
kompleksa;

(17) „korektīvie pasākumi” ir pasākumi, 
kurus veic, lai novērstu nozīmīgus 
pārkāpumus vai noslēgtu noplūdes, 
tādējādi novēršot vai pārtraucot CO2
izplūdi no uzglabāšanas kompleksa;

Grozījums Nr. 28
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) „hidrauliska vienība” ir hidrauliski 
savienotu poru tilpums, kurā spiedienu 
savienojumā var izmērīt ar tehniskiem 
līdzekļiem.

Pamatojums

Dažādu glabātavu darbība vienā un tajā pašā hidrauliskajā vienībā noteikti ietekmē citas 
iekārtas, kas darbojas šajā hidrauliskajā vienībā. Attiecībā uz vienu hidraulisko vienību 
uzglabāšanas atļauju vienam un tam pašam laika posmam var izsniegt tikai vienam 
operatoram.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav nozīmīga noplūdes riska un ja 
nozīmīgas, vidi vai veselību apdraudošas 
negatīvas ietekmes iespējamība ir neliela. 

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav nozīmīga noplūdes riska un ja 
nozīmīgas gaisa, zemes un ūdens vidi vai 
veselību un drošību apdraudošas negatīvas 
ietekmes iespējamība ir neliela. Izvēlētajai 
uzglabāšanas vietai nebūtu jākavē citas 
iespējas attiecībā uz enerģiju, piemēram, 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana, kā arī tā nedrīkstētu kaitēt 
ES energoapgādes drošībai.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka izpētes atļauju 2. Dalībvalstis nodrošina, ka izpētes atļauju 
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piešķiršanas procedūra ir pieejama visām 
struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
kritērijiem.

piešķiršanas procedūra ir pieejama visām 
struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut konkurences izkropļojumus CO2 iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un ne vairāk kā uz 
diviem gadiem, un tās var pagarināt vienu 
reizi ne vairāk kā uz diviem gadiem.

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un uz trim gadiem, 
lai veiktu pasākumus, attiecībā uz kuriem 
ir piešķirta izpētes atļauja.

Izpētes pilnvaras derīgumu var pagarināt 
uz triju gadu periodiem tik ilgi, cik ir 
nepieciešams, lai veiktu darbības, 
attiecībā uz kurām ir izsniegta izpētes 
atļauja, it īpaši, ja ir zināms, ka atļaujas 
īpašnieks pastāvīgi veic izpēti.
Pirms izpētes atļaujas garantēšanas 
dalībvalstis pieņem noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka atļauju nelikumīgi 
neizmanto investīciju kavēšanai.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo CO2
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo CO2
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 
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netiek atļauta kompleksa izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām.

netiek atļauta kompleksa izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām. Pēc šā perioda 
CO2 uzglabāšanas izpētes atļauju vai nu 
pārvērš par CO2 uzglabāšanas atļauju, vai 
arī atceļ visā attiecīgajā teritorijā.

Pamatojums

 Izpēte ir saistīta ar lielām izmaksām. Lai sekmētu ieguldījumus, ir jānodrošina, lai veiksmīga 
izpēte būtu saistīta ar CO2 uzglabāšanas atļaujas piešķiršanu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
atļauju piešķiršanas procedūra ir pieejama 
visām struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
kritērijiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
atļauju piešķiršanas procedūra ir pieejama 
visām struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus un nepieļaut konkurences 
izkropļojumus CO2 tirgū.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis saglabā tiesības atcelt 
uzglabāšanas atļaujas, pamatojoties uz 
svarīgiem apsvērumiem. Šādu atteikumu 
pienācīgi pamato.

Pamatojums

Dalībvalstu iestādēm ir jābūt iespējai atcelt uzglabāšanas atļaujas, ja tam ir būtisks pamats, 
piemēram, ja pieteikuma iesniedzējs nav izpildījis vajadzīgos nosacījumus vai tas neatbilst 
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paziņotiem obligātiem kritērijiem. 

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tikai uzglabāšanas atļaujas 
īpašniekam ir tiesības uzglabāt CO2
attiecīgajā uzglabāšanas vietā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
atļaujas derīguma laikā netiek atļauta 
uzglabāšanas vietas izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām.

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai klasificētu kompetences un atbildību par riskiem.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) kopējais ievadāmā un uzglabājamā
CO2 apjoms, kā arī paredzamie avoti, CO2
plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums;

(4) kopējais CO2 apjoms, ko var ievadīt un 
uzglabāt atkarībā no uzglabāšanas zonas 
īpašībām, kā arī paredzamie avoti, CO2
plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) piedāvātais korektīvo pasākumu plāns 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu;

(6) piedāvātais korektīvo pasākumu plāns 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu, tostarp 
ārkārtas evakuācijas pasākumi;
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt visus vajadzīgos drošības pasākumus, lai aizsargātu 
cilvēka dzīvību nelaimes gadījumā.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) pierādījumi par finansiālo 
nodrošinājumu vai cita līdzvērtīga 
garantija, kas nepieciešama saskaņā ar 
19. pantu.

(9) pierādījumi par pietiekamu finansiālo 
nodrošinājumu vai cita līdzvērtīga 
garantija, kas nepieciešama saskaņā ar 
19. pantu;

Pamatojums

Finanšu drošība ir nozīmīgs līdzeklis, lai nodrošinātu, ka operatori ievēro saistības, ko 
nosaka šī direktīva, un tādēļ ir jāparedz pienācīga līmeņa finanšu drošība. 

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzglabāšanas vietas pārvaldība būs 
tehniski kompetentas un uzticamas fiziskas 
personas ziņā; tiek nodrošināta šīs personas 
un pārējā personāla profesionālā izaugsme, 
tehnisko prasmju pilnveide, kā arī 
apmācība; 

b) uzglabāšanas vietas pārvaldība būs 
finansiāli, tehniski un vides jomā
kompetentas un uzticamas fiziskas vai 
juridiskas personas ziņā; tiek nodrošināta 
šīs personas un pārējā personāla 
profesionālā izaugsme, tehnisko prasmju 
pilnveide, kā arī apmācība; 

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecībā uz hidraulisko vienību nav 
izsniegtas nekādas citas uzglabāšanas 
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atļaujas;

Pamatojums

Dažādu glabātavu darbība vienā un tajā pašā hidrauliskajā vienībā noteikti ietekmē citas 
iekārtas, kas darbojas šajā hidrauliskajā vienībā. Attiecībā uz vienu hidraulisko vienību 
uzglabāšanas atļauju vienam un tam pašam laika posmam var izsniegt tikai vienam 
operatoram.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija ir sniegusi atzinumu par 
sākotnējo atļauju saskaņā ar 10. panta 
1. punktu; 

(2) Komisija pēc dalībvalstu pieprasījuma 
var sniegt atzinumu par sākotnējo atļauju 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju un ievērotu subsidiaritāti.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kompetentā iestāde ir ņēmusi vērā šo 
atzinumu saskaņā ar 10. panta 2. punktu.

svītrots

Pamatojums

Obligāta Komisijas atzinuma sniegšana radītu papildu birokrātisku slogu.

Grozījums Nr. 43
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) precīza uzglabāšanas vietas un
uzglabāšanas kompleksa atrašanās vieta un 
robežas;

(2) precīza uzglabāšanas vietas,
uzglabāšanas kompleksa un hidrauliskās 
vienības atrašanās vieta un robežas;

Pamatojums

Dažādu glabātavu darbība vienā un tajā pašā hidrauliskajā vienībā noteikti ietekmē citas 
iekārtas, kas darbojas šajā hidrauliskajā vienībā. Attiecībā uz vienu hidraulisko vienību 
uzglabāšanas atļauju vienam un tam pašam laika posmam var izsniegt tikai vienam 
operatoram.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) pienākums uzsākt uzglabāšanas 
darbus divu gadu laikā pēc uzglabāšanas 
atļaujas iegūšanas;

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju 
pārskatīšana Komisijā

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju 
nosūtīšana un noraidītie pieteikumi

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
sākotnējām uzglabāšanas atļaujām, 
pieteikumiem atļauju saņemšanai un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms sākotnējā lēmuma 
pieņemšanas. Sešu mēnešu laikā pēc 
paziņošanas Komisija var sniegt atzinumu 
par sākotnējām atļaujām.

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
sākotnējām uzglabāšanas atļaujām, 
pieteikumiem atļauju saņemšanai un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms sākotnējā lēmuma 
pieņemšanas. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņošanas Komisija var sniegt 
konsultatīvu atzinumu par sākotnējām 
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atļaujām.

2. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu un tā pamatojumu, ja 
lēmums atšķiras no Komisijas atzinuma.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
piešķirtajām CO2 uzglabāšanas atļaujām 
vai noraidītajiem uzglabāšanas atļauju 
pieteikumiem.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai nosaka īpašus kvalitatīvus un 
kvantitatīvus vides rādītājus, kā arī cenas, 
kuru pārsniegšana būtu uzskatāma par 
būtiskām izmaiņām. Kvalitatīvus un 
kvantitatīvus rādītājus izveido saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 28. panta 2. punktā.

Pamatojums

Jēdziens „nozīmīgas pārmaiņas” ir neskaidrs, un tādēļ Komisijai būtu jāievieš kvalitatīvi un 
kvantitatīvi rādītāji.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc atļaujas atsaukšanas saskaņā ar 
3. punktu kompetentā iestāde vai nu izdod 
jaunu uzglabāšanas atļauju, vai slēdz 
uzglabāšanas vietu saskaņā ar 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Līdz jaunas 
uzglabāšanas atļaujas izdošanai atbildību 
par uzglabāšanas vietu, tostarp visus 
izrietošos juridiskos pienākumus, uzņemas
kompetentā iestāde. Kompetentajai 
iestādei radušās izmaksas iespēju robežās
piedzen no iepriekšējā operatora.

4. Pēc atļaujas atsaukšanas saskaņā ar 
3. punktu kompetentā iestāde vai nu izdod 
jaunu uzglabāšanas atļauju, vai slēdz 
uzglabāšanas vietu saskaņā ar 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Līdz vietas 
slēgšanai vai jaunas uzglabāšanas atļaujas 
izsniegšanai atbildību par uzglabāšanas 
vietu, tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, turpina uzņemties 
iepriekšējais operators. Ja iepriekšējais 
operators neveic vajadzīgos pasākumus, 
tos veic kompetentā iestāde un pēc tam
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piedzen radušās izmaksas no iepriekšējā 
operatora.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CO2 plūsma gandrīz pilnībā sastāv no 
oglekļa dioksīda. Tāpēc ir aizliegts 
pievienot plūsmai atkritumus vai citas 
vielas, lai šādi no tām atbrīvotos. Tajā pašā 
laikā CO2 plūsmā var būt nejauši 
iekļuvušas vielas, kas radušās CO2 avotā, 
uztveršanas vai ievadīšanas procesā. Šādu 
vielu koncentrācijai jābūt zemākai par 
līmeni, kas apdraud uzglabāšanas vietas 
integritāti un attiecīgo transporta 
infrastruktūru, kā arī rada nozīmīgu risku 
videi vai pārkāpj attiecīgo Kopienas tiesību 
aktu prasības.

1. CO2 plūsma gandrīz pilnībā sastāv no 
oglekļa dioksīda. Tāpēc ir aizliegts 
pievienot plūsmai atkritumus vai citas 
vielas, lai šādi no tām atbrīvotos. Tajā pašā 
laikā CO2 plūsmā var būt nejauši 
iekļuvušas vielas, kas radušās CO2 avotā, 
uztveršanas vai ievadīšanas procesā, un 
vielas, kas ir vajadzīgas transportēšanai 
drošības iemeslu dēļ. Šādu vielu 
koncentrācija ir jānosaka, pamatojoties uz 
īpašām kvalitatīvām un kvantitatīvām 
normām, un tai jābūt zemākai par līmeni, 
kas apdraud uzglabāšanas vietas integritāti 
un attiecīgo transporta infrastruktūru, kā arī 
rada nozīmīgu risku videi vai pārkāpj 
attiecīgo Kopienas tiesību aktu prasības. 
Komisija nosaka kvalitatīvas un 
kvantitatīvas normas saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 28. panta 2. punktā.

Pamatojums

Ja kritēriji un procedūras ir neskaidras, drošības iemeslu dēļ Komisijai ir jāizviedo noteiktas 
kvantitatīvas un kvalitatīvas normas.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteiktu CO2 noplūdi; c) noteiktu CO2 noplūdi atbilstīgi 
Direktīvai 2003/87/EK;
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) novērtētu, vai uzglabātais CO2 varēs tikt 
bez noplūšanas glabāts neierobežoti ilgu 
laika posmu.

f) novērtētu, vai uzglabātais CO2 varēs tikt 
bez noplūšanas glabāts neierobežoti ilgu 
laika posmu, atjauninot vietas drošības un 
integritātes īstermiņa un ilgtermiņa 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumā, ja ģeoloģisko uzglabāšanu 
veic zem jūras gultnes, 1. punktā noteiktās 
monitoringa prasības pielāgo neskaidrībai 
un darbības grūtībām, kas saistās ar CCS 
tehnoloģijas izmantošanu jūras vidē.

Pamatojums

Uzglabāšana zem jūras gultnes, ņemot vērā grūtības un jūras ekosistēmu īpašo jutīgumu, ir 
jāuzrauga rūpīgāk, it īpaši attiecībā uz noplūdes atklāšanu.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Korektīvos pasākumus, kas minēti 
1. punktā, veic, pamatojoties uz korektīvo 
pasākumu plānu, kurš iesniegts 
kompetentajai iestādei un kuru tā 
apstiprinājusi, saskaņā ar 7. panta 6. punktu 
un 9. panta 6. punktu.

2. Korektīvos pasākumus, kas minēti 
1. punktā, veic, pamatojoties uz korektīvo 
pasākumu plānu, kurš iesniegts 
kompetentajai iestādei un kuru tā 
apstiprinājusi, saskaņā ar 7. panta 6. punktu 
un 9. panta 6. punktu. Par šiem 
pasākumiem paziņo Komisijai un 
sabiedrībai.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, Komisija un sabiedrība ir jāinformē par korektīvajiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
pieprasīt, lai operators veiktu papildu vai 
citus korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā. Tā turklāt var 
jebkurā laikā pati veikt korektīvos 
pasākumus un pēc tam piedzīt izmaksas no 
operatora.

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
pieprasīt, lai operators veiktu papildu vai 
citus korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā, un it īpaši 
paredzēt īstenot ārkārtas evakuācijas 
plānus nopietna noplūdes riska gadījumā. 
Tā turklāt var jebkurā laikā pati veikt 
korektīvos pasākumus un pēc tam piedzīt 
izmaksas no operatora.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1.- 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šim kritērijam, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku un ka ir 
ievērotas visas uzglabāšanas atļaujā 
noteiktās prasības. Tādēļ operators 
sagatavo ziņojumu, kurā dokumentē 
atbilstību šim kritērijam, un iesniedz to 
kompetentajai iestādei, lai tā varētu 
apstiprināt atbildības nodošanu.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
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sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas. 
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, tostarp par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas.
Triju mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt konsultatīvu atzinumu 
par sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu un tā pamatojumu, ja 
lēmums atšķiras no Komisijas atzinuma.

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu.

4. Kopā ar 3. punktā minēto apstiprinājuma 
lēmumu kompetentā iestāde saskaņā ar 
17. panta 2. un 3. punktu var paziņot 
operatoram atjauninātas prasības par 
uzglabāšanas vietas noslēgšanu un 
ievadīšanas iekārtu demontāžu. Atbildības 
nodošana notiek tad, kad uzglabāšanas 
vieta ir noslēgta un ievadīšanas iekārtas 
demontētas.

4. Kopā ar 3. punktā minēto apstiprinājuma 
lēmumu kompetentā iestāde saskaņā ar 
17. panta 2. un 3. punktu var paziņot 
operatoram atjauninātas prasības par 
uzglabāšanas vietas noslēgšanu un 
ievadīšanas iekārtu demontāžu. Atbildības 
nodošana notiek tad, kad uzglabāšanas 
vieta ir noslēgta un ievadīšanas iekārtas 
demontētas.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt
vai ierobežot. Tomēr, ja konstatē noplūdes 
vai nopietnus pārkāpumus, monitoringu 
atsāk tādā apmērā, lai izvērtētu problēmas 
nopietnību un korektīvo pasākumu 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc
uzglabāšanas atļaujas piešķiršanas 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem 
uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
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garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā.

pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

Pamatojums

Lai nepieļautu nevajadzīgi augstas izmaksas.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos.

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos. Attiecībā uz pārrobežu 
uzglabāšanas vietām par atļauju 
piešķiršanu atbild tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, par kuru tiek 
uzskatīts, ka tās teritorijā atrodas lielākā 
daļa no uzglabāšanas vietas.

Pamatojums

Precizēta atbildība.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija drīkst grozīt pielikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti nebūtisko šīs 

Komisija drīkst ierosināt grozījumus
pielikumos. Pasākumus, kas paredzēti 
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direktīvas elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas minēta 28. panta 2. punktā.

nebūtisko šīs direktīvas elementu 
grozīšanai, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 28. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EK.
9.a pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka visās 
sadedzināšanas iekārtās, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka, kuras ražo 
elektroenerģiju un kuru darbības 
uzsākšanas atļauja pieprasīta pēc as 
XX/XX/EK stāšanās spēkā, ir jāizmanto 
vislabākās pieejamās tehnoloģijas no 
veiktspējas un efektivitātes viedokļa, lai 
optimizētu fosilā kurināmā izmantošanu 
un kompensētu efektivitātes zudumu, kas 
ir saistīts ar CO2 uztveršanu, 
transportēšanu un uzglabāšanu.   

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EK.
9.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pamatojoties uz pieredzi, kas iegūta, 
uztverot, ģeogrāfiski sekvestrējot un 
transportējot oglekli, un ņemot vērā 
pārmaiņas starptautiskajā situācijā, 
Komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu 
līdz 2015. gada 31. decembrim.
Jaunais priekšlikums nosaka datumu, no 
kura jaunās sadedzināšanas iekārtas, 
kuru jauda ir 300 megavati vai lielāka, 
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tiks aprīkotas ar CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas ierīcēm, kā arī pārejas 
periodu, lai esošās iekārtas varētu 
pakāpeniski pielāgot.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [1 gads pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [2 gadi pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus. Atkāpes no viena vai 
vairākiem kritērijiem ir pieņemamas, ja tās 
neapdraud raksturojuma vai novērtējuma 
atbilstību saskaņā ar 4. pantu.

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus un pamatojoties uz 
labākajām pieejamām metodēm. Atkāpes 
no viena vai vairākiem kritērijiem ir 
pieņemamas, ja tās neapdraud 
raksturojuma vai novērtējuma atbilstību 
saskaņā ar 4. pantu.

Pamatojums

Completion.

Grozījums Nr. 62
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. sadaļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās 
domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā;

h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās 
domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā, kā arī 
hidrauliskās vienības robežas;

Pamatojums

Dažādu glabātavu darbība vienā un tajā pašā hidrauliskajā vienībā noteikti ietekmē citas 
iekārtas, kas darbojas šajā hidrauliskajā vienībā. Attiecībā uz vienu hidraulisko vienību 
uzglabāšanas atļauju vienam un tam pašam laika posmam var izsniegt tikai vienam 
operatoram.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. sadaļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) iespējamā mijiedarbība ar citām 
darbībām (piemēram, ogļūdeņražu izpētes 
darbiem, to ieguvi un uzglabāšanu, ūdens 
nesējslāņu ģeotermisko izmantošanu);

(k) iespējamā mijiedarbība ar citām 
darbībām (piemēram, ogļūdeņražu izpētes 
darbiem, to ieguvi un uzglabāšanu) un 
īpaši konkurence ar atjaunojamiem 
enerģijas avotiem (piemēram., ūdens 
nesējslāņu ģeotermiskā izmantošana);

Pamatojums

CO2 uzglabāšanas vietas izmantošanai nebūtu ne jākavē atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana, attiecībā uz kuriem EK ir saistoši mērķi, ne citas iespējas, kas ir īpaši svarīgas 
apgādes drošībai.



AD\741971LV.doc 35/35 PE404.776v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Ģeoloģiskā oglekļa dioksīda uzglabāšana

Atsauces COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ENVI

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
19.2.2008

Komiteju iesaistīšanas procedūra -
datums, kad paziņoja plenārsēdē

10.4.2008

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Françoise Grossetête
27.3.2008

Izskatīšana komitejā 5.6.2008 16.7.2008

Pieņemšanas datums 11.9.2008

Galīgā balsojuma rezultāti +:
–:
0:

31
2
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā
balsojumā

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo 
Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, David 
Hammerstein, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne 
Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, 
Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, 
Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-
Quadras

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

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

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

Johannes Lebech


	741971lv.doc

