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Muudatusettepanek 29
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsinikdioksiidi kogumine ja 
geoloogiline säilitamine on kliimamuutuste 
mõju leevendamise vahend. See seisneb 
tööstusrajatiste tekitatava süsinikdioksiidi 
kogumises, selle transpordis 
säilitamiskohta ja selle juhtimises 
sobivasse geoloogilisse formatsiooni 
püsiva säilitamise eesmärgil.

(4) Süsinikdioksiidi kogumine ja 
geoloogiline säilitamine on kliimamuutuste 
mõju leevendamise vahend. See seisneb 
tööstusrajatiste tekitatava süsinikdioksiidi 
kogumises, selle transpordis 
säilitamiskohta ja selle juhtimises 
sobivasse geoloogilisse formatsiooni 
püsiva säilitamise eesmärgil. Et 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiast saadavast kasust 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähenemise 
läbi mitte ilma jääda, tuleb olla eriti 
hoolikas, et see tehnoloogia ei toimiks 
stiimulina suurendada tavakütustel 
töötavate jaamade arvu. 

Or. el

Muudatusettepanek 30
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Eraldiseisvalt on kõikide 
süsinikdioksiidi kogumise, transpordi ja 
säilitamise elementide puhul teostatud 
katseprojekte, kuid need tuleb veel 
integreerida süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise terviklikku protsessi ja 
vähendada tehnoloogiaga kaasnevaid 
kulusid. Kõige suuremad süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise projektid, milles 
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osalevad Euroopa ettevõtjad, on Sleipneri 
projekt Põhjameres (Statoil) ja In Salahi 
projekt Alžeerias (Statoil, PB ja 
Sonatrach). Teised jooksvad 
katseprojektid on Vattenfalli projekt 
Schwartze Pumpes Saksamaal / 
Brandenburgi liidumaal ning Totali 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projekt Lacqi piirkonnas Prantsusmaal.

Or. de

Selgitus

Selgitus võrreldes arvamuse projektis esitatud muudatusettepanekuga seisneb selles, et seni 
elluviidud projektid ei ole olnud näidisprojektid, vaid katseprojektid.

Muudatusettepanek 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lisaks säilitamiskohta käsitlevale 
õigusraamistikule on võimalikult kiiresti 
vaja stiimuleid tehnoloogia edasiseks 
arendamiseks, näidistehaste 
väljaehitamise toetamiseks, kuid ka 
liikmesriikide poolt loodavat 
õigusraamistikku transpordi tagamiseks, 
selleks et edukalt arendada süsiniku 
kogumise ja säilitamise kasutamist. 

Or. en

Selgitus

Selgitus selle kohta, et süsiniku säilitamise ja kogumise tehnoloogiate ja näidistehaste jaoks 
on vaja rohkem õiguslikult siduvaid otsuseid ja rahalist toetust.
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Muudatusettepanek 32
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja 
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei 
tohiks olla lubatud.

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ainult süsinikdioksiidi geoloogilisele 
säilitamisele liikmesriikide territooriumil, 
nende majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi geoloogilist 
säilitamist, sealhulgas merepõhja all, ei 
tohiks lubada väljaspool käesoleva 
direktiivi territoriaalset kohaldamisala.
Merepõhjaalustes formatsioonides tuleks 
säilitada ainult kooskõlas rahvusvaheliste 
lepingutega, milles liikmesriigid ja/või 
ühendus on osalisriigid.  Süsinikdioksiidi 
säilitamine veesambas ei tohiks olla 
lubatud ei käesoleva direktiivi 
territoriaalse kohaldamisala sees ega 
sellest väljaspool. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada direktiivi territoriaalset 
kohaldamisala, et tagada, et direktiivi kohaldatakse ainult geoloogilise säilitamise suhtes ELi 
siseselt ning et sellega austatakse rahvusvahelisi eeskirju ja kokkuleppeid selles valdkonnas, 
näiteks Londoni konventsiooni 1996. aasta protokolli. Mis puudutab säilitamist veesamba all, 
siis püütakse käesoleva muudatusettepanekuga tagada, et säilitamine on selgelt keelatud mitte 
ainult mandrilavadel ja majandusvööndites, vaid ka avamerel. 
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Muudatusettepanek 33
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja 
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei 
tohiks olla lubatud.

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 150 kilotonni. See 
alampiir võimaldab liikmesriikides 
teostatavad või kavandatavad uurimis- ja 
arendustegevuse katseprojektid käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja jätta ning
tundub olevat sobiv ka teiste asjakohaste 
ühenduse õigusaktide kohaldamisel. 
Süsinikdioksiidi säilitamine geoloogilistes 
formatsioonides, mis ulatuvad väljapoole 
käesoleva direktiivi territoriaalset 
kohaldamisala, ja süsinikdioksiidi 
säilitamine veesambas ei tohiks olla 
lubatud.

Or. en

Selgitus

Mõned mitmetes liikmesriikides praegu algatatavad uurimis- ja arendustegevuse 
katseprojektid on umbes 30 MWse võimsusega ning sissejuhtimise kogumääraga umbes 120–
140 kt. Euroopa Komisjoni pakutud uurimis- ja arendustegevuse väljajätmise alampiir ei 
võimalda selliseid uurimis- ja arendustegevuse projekte direktiivi kohaldamisalast välja jätta, 
mille tulemusena tekib oht, et direktiiv läheb vastuollu riigiasutuste saadud loaga need 
uurimis- ja arendustegevuse projektid ellu viia. Seetõttu on väga oluline suurendada 
komisjoni pakutud 100 kilotonnist alampiiri 150 kilotonnini.
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Muudatusettepanek 34
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Süsivesinike täiustatud tootmine 
(süsivesinike tootmine lisaks loomulikule 
tootmisele sissepritsega või teiste 
vahenditega ) tuleks käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta. Süsivesinike 
täiustatud tootmine on majanduslikult 
kasulik tegevus ning seda on seni ka 
sellena ellu viidud.  Kuid süsivesinike 
täiustatud tootmine ei leevenda 
heitkoguste mõju kliimale, sest 
süsinikdioksiidi netokoguse aspektist 
lähtudes neutraliseerivad selle protsessiga 
toodetud süsivesinikud lõpuks oma
elutsükli jooksul süsinikdioksiidi 
säilitamise leevendava efekti. Seetõttu 
peaks geoloogiline säilitamine käesolevas 
direktiivis tähendama, et see protsess on 
kohaldamisalast välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva direktiivi eesmärk on olla kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
vahendiks ELis vastavalt ELi võetud siduvale eesmärgile, siis oleks vastuoluline lisada 
direktiivi kohaldamisalasse süsivesinike täiustatud tootmine, mis põhjustaks fossiilkütuste 
suurenenud tootmist ja seetõttu ka süsinikdioksiidi välisõhku paiskamist.

Muudatusettepanek 35
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
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territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub oluline lekkeoht ja kui olulise
keskkonna- või tervisemõju ilmnemine on 
igal juhul ebatõenäoline. See otsus peaks
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub täielikult lekkeoht ja kui puudub 
täielikult keskkonna- või tervisemõju oht.
Lisaks tuleks koht valida vaid sel juhul, 
kui selle kasutamine süsinikdioksiidi 
säilitamiskohana ei konkureeri ei otseselt 
ega kaudselt koha teiste tegelike või 
võimalike energiaga seotud 
kasutusviisidega, mille hulka kuuluvad 
strateegiline kasutamine EÜ 
energiavarustuse kindluse tagamiseks (s.t 
gaasihoidlad) või taastuvate 
energiaallikate (s.t maasoojus) 
kasutamine. Need otsused peaksid
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Terminid „oluline” ja „oluline ilmnemine” on liiga ebamäärased. Koha valiku aluseks 
peaksid olema lekkimisohu täielik puudumine ja negatiivse mõju ohu täielik puudumine. Peale 
selle ei tohiks koha kasutamine süsinikdioksiidi säilitamise kohana kahjustada ei taastuvate 
energiaallikate kasutamist, mille suhtes EÜ-l on siduv eesmärk, ega teisi tema 
varustuskindluse suhtes kriitilise tähtsusega võimalusi.

Muudatusettepanek 36
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
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valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub oluline lekkeoht ja kui olulise 
keskkonna- või tervisemõju ilmnemine on 
igal juhul ebatõenäoline. See otsus peaks 
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Liikmesriikidel tuleks 
säilitamiskohtade valimisel lubada 
arvestada võimalikult objektiivselt ja 
tõhusalt oma geoloogilisi iseärasustega, 
näiteks seismilisusega. Koht tuleks 
seetõttu valida säilitamiskohaks vaid juhul, 
kui puudub oluline lekkeoht ja kui olulise 
keskkonna- või tervisemõju ilmnemine on 
igal juhul ebatõenäoline. See otsus peaks 
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

Or. el

Selgitus

Säilitamiskohade valimist peaks lubama teha liikmesriikidel, sest nad teavad kõige paremini 
kohalikke geoloogilisi iseärasusi ning saavad selle teabe valguses kõige paremini otsustada, 
kas vajalikku investeeringut on võimalik teha. 

Muudatusettepanek 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning tegevuse läbiviimiseks 



PE407.924v01-00 10/83 AM\729033ET.doc

ET

peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 

vajalikuks ajaks, mille jooksul peaks 
loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 
Kui tegevust ei toimu, tagavad 
liikmesriigid, et uurimisluba võetakse 
tagasi, ning selle võib anda teistele 
isikutele.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja investeeringukindluse tagamine.

Muudatusettepanek 38
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 
peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 
peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua võrdne mänguruum ja vältida konkurentsimoonutusi 
süsinikdioksiidi säilitamise turul.

Muudatusettepanek 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise.

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 
Tehtud uuringud ja seetõttu tehtud 
vajalikud investeeringud õigustavad 
uuringuloa omaniku ootust, et temast 
saab säilitamisloa omanik.

Or. en

Selgitus

Loob stiimulid uuringute tegemiseks.

Muudatusettepanek 40
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamiskoha käitajad 
peaksid olema kasutajatest (s.t 
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direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise.

energiatootjatest) täielikult eraldatud.
Säilitamisluba peaks olema peamine 
vahend, mis tagab käesoleva direktiivi 
oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise.

Or. en

Selgitus

Omandi täielik lahtisidumine on vajalik selleks, et tagada, et kasutajatel on säilituskohtadele 
avatud turul õiglane ja võrdne juurdepääs.

Muudatusettepanek 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik säilitamisloa otsuse kavandid 
tuleks esitada komisjonile, et komisjon 
saaks esitada oma arvamuse otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb loa kohta otsuse, ja 
esitama põhjenduse, juhul kui tema otsus 
erineb komisjoni arvamusest. Loa 
kavandite läbivaatamine ühenduse 
tasandil peaks aitama tagada direktiivi 
nõuete ühtse rakendamise kogu 
ühenduses ja suurendama ka üldsuse 
usaldust süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise vastu, eriti direktiivi 
rakendamise algetapis.

(18) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
esitada säilitamisloa kavand komisjonile 
kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 42
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik säilitamisloa otsuse kavandid 
tuleks esitada komisjonile, et komisjon 
saaks esitada oma arvamuse otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb loa kohta otsuse, ja 
esitama põhjenduse, juhul kui tema otsus 
erineb komisjoni arvamusest. Loa 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil 
peaks aitama tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

(18) Igas liikmesriigis peaks 
säilitamisload pärast komisjoniga 
konsulteerimist andma pädev asutus. 
Säilitamisloa otsuse kavandid tuleks 
esitada komisjonile, kellel peaks olema
arvamuse avaldamiseks aega kaksteist 
kuud. Pädev asutus hoidub lõpliku loa 
kohta otsuse tegemisest seni, kuni 
komisjon on avaldanud oma arvamuse.  
Pädev asutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb loa kohta otsuse, ja 
esitama põhjenduse, juhul kui tema otsus 
erineb komisjoni arvamusest. Loa 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil 
peaks aitama tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni roll direktiivi tugeval ja ühtsel jõustamisel on üle kogu ELi kriitilise 
tähtsusega.  Seetõttu peaks komisjon olema tõhusalt kaasatud lubade andmise protsessi.
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Muudatusettepanek 43
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et suurendada vastutust ja loa 
andmise menetluse tõhusust, peaksid 
liikmesriigid tagama, et avalikkusel on 
vastavalt nõukogu 27. juuni 1985. aasta 
direktiivi 85/337/EMÜ (teatavate riiklike 
ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta)1 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivi (keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 
90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta)2 piisav ja tõhus juurdepääs teabele, 
osalusõigused ja juurdepääs õiguskaitsele 
seoses nii uuringu- kui ka 
säilitamislubade andmise menetlustega.
1 ELT L 175, 05.07.1985, lk 40.
2 ELT L 41, 14.02.2003, lk 26.

Or. en

Selgitus

Avalikkus tuleb vastavalt Aarhusi konventsioonile ja asjakohastele EÜ õigusaktidele teabele 
juurdepääsu ja avalikkuse osalemise kohta tõhusalt kaasata asjaomaste (uuringu- ja 
säilitamis)lubade andmise kohta tehtavatesse otsustesse. Selline kaasamine peaks tagama 
läbipaistvuse ja edendama avalikkuse teadlikkust süsinikdioksiidi kogumisest ja säilitamisest. 

Muudatusettepanek 44
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
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või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 
sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks võimaluse korral sisse nõuda 
endiselt käitajalt.

või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 
sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks sisse nõuda endiselt käitajalt.

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus võtab üle koha eest vastutuse seoses eeskirjade eiramise, lekete või käitaja 
poolsete kohustuste täitmatajätmisega, siis peaks kulud kandma ikkagi käitaja.

Muudatusettepanek 45
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või olulisest lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 
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sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks võimaluse korral sisse nõuda 
endiselt käitajalt.

sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks võimaluse korral sisse nõuda 
endiselt käitajalt.

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 46
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või inimeste tervist. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab.

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või inimeste tervist. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab. 
Merepõhjaaluse geoloogilise säilitamise 
puhul tuleks seire puhul rohkem 
arvestada ebakindlust ja käitamisraskusi, 
mis on seotud süsiniku kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiaga 
merekeskkonnas.

Or. en

Selgitus

Merepõhjaaluse säilitamise suhtes tuleks selle raskusi arvestades teha hoolikamat seiret, 
pöörates eritähelepanu lekete avastamisele ja mereökosüsteemide erilisele tundlikkusele.
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Muudatusettepanek 47
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
käesoleva direktiivi kohasele 
säilitamiskohtade käitamisele. Lekke 
tagajärjel tekkinud kliimakahjustusega 
seotud vastutus tugineb säilitamiskohtade 
lisamisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, millega on 
ette nähtud saastekvootide tagastamine 
heite lekkimise korral. Lisaks sellele tuleks 
käesoleva direktiiviga kohustada käitajat 
kohaldama olulise eeskirjade eiramise või 
lekke korral parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma.

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
käesoleva direktiivi kohasele 
süsinikdioksiidi veole geoloogilise 
säilitamise otstarbel ja säilitamiskohtade 
käitamisele. Lekke tagajärjel tekkinud 
kliimakahjustusega seotud vastutus tugineb 
säilitamiskohtade lisamisele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, 
millega on ette nähtud saastekvootide 
tagastamine heite lekkimise korral. Lisaks 
sellele tuleks käesoleva direktiiviga 
kohustada käitajat kohaldama olulise 
eeskirjade eiramise või lekke korral 
parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma. Käitamis-, sulgemis- ja 
sulgemisjärgse faasi käigus keskkonnale 
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transpordi ja säilitamisega tekitatud 
kahjud ulatuses, mis ei ole kaetud 
eelnimetatud õigusaktidega, või juhul, kui 
finantstagatis puudub või ei ole piisav, 
samuti tavaline tsiviilõiguslik kahju 
varale või tervisele jne, juhul kui 
finantstagatis puudub või ei ole piisav, 
tuleks hüvitada fondist, mida rahastatakse 
säilitamiskohtade käitajate 
sissemaksetega ja mida haldab pädev 
asutus. 

Or. en

Selgitus

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Muudatusettepanek 48
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
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parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
käesoleva direktiivi kohasele 
säilitamiskohtade käitamisele. Lekke 
tagajärjel tekkinud kliimakahjustusega 
seotud vastutus tugineb säilitamiskohtade 
lisamisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, millega on 
ette nähtud saastekvootide tagastamine 
heite lekkimise korral. Lisaks sellele tuleks 
käesoleva direktiiviga kohustada käitajat 
kohaldama olulise eeskirjade eiramise või 
lekke korral parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma.

parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
käesoleva direktiivi kohasele 
säilitamiskohtade käitamisele. Olulise
lekke tagajärjel tekkinud 
kliimakahjustusega seotud vastutus tugineb 
säilitamiskohtade lisamisele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, 
millega on ette nähtud saastekvootide 
tagastamine heite lekkimise korral. Lisaks 
sellele tuleks käesoleva direktiiviga 
kohustada käitajat kohaldama olulise 
eeskirjade eiramise või olulise lekke korral 
parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma.

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 49
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käitaja peaks pärast säilitamiskoha 
sulgemist jääma vastutavaks hoolduse, 
seire ja kontrolli, aruandluse ja 
parandusmeetmete eest vastavalt käesoleva 

(25) Käitaja peaks pärast säilitamiskoha 
sulgemist jääma vastutavaks hoolduse, 
seire ja kontrolli, aruandluse ja 
parandusmeetmete eest vastavalt käesoleva 
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direktiivi nõuetele sulgemisjärgse kava 
alusel, mis esitatakse pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab, ning kõigi 
sellest tulenevate, muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide kohaste kohustuste 
eest, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
antakse üle pädevale asutusele.

direktiivi nõuetele sulgemisjärgse kava 
alusel, mis esitatakse pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab, ning kõigi 
sellest tulenevate, muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide kohaste kohustuste 
eest, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
antakse üle pädevale asutusele. Käitaja 
peaks jääma vastutavaks vähemalt 50 
päeva jooksul pärast koha sulgemist.

Or. en

Selgitus

Pika aja jooksul võivad isegi väga väikesed lekked nullida süsinikdioksiidi säilitamise 
leevendava mõju kliimamuutusele. Seetõttu on tähtis tagada, et sulgemisjärgset seiret 
jätkatakse piisava aja jooksul, et tagada lekete puudumine, ning et vastustuse üleandmine 
pädevale asutusele toimuks alles pärast selle ajavahemiku möödumist. Sarnased 
sulgemisjärgse seire sätted sisalduvad ka nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivis 
1999/31/EÜ prügilate kohta.

Muudatusettepanek 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada 
oma arvamuse heakskiitva otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks.
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kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb heakskiitva otsuse, 
ja esitama põhjenduse, juhul kui tema 
otsus erineb komisjoni arvamusest. Nagu 
säilitamislubade kavandite läbivaatamine 
ühenduse tasandil, peaks ka heakskiitva 
otsuse kavandi läbivaatamine aitama 
tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 51
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa 
arvatud sellest tulenevate õigusaktidega 
sätestatud kohustuste eest tuleks anda üle 
pädevale asutusele, kui kõik kättesaadavad 
tõendid osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandite 
kohta kuue kuu jooksul pärast kavandite 
esitamist. Liikmesriigi ametiasutus peaks 

(26) Vastutus säilitamiskoha eest tuleks 
anda üle pädevale asutusele, kui kõik 
kättesaadavad tõendid osutavad sellele, et 
säilitatud süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandite 
kohta kuue kuu jooksul pärast kavandite 
esitamist. Liikmesriigi ametiasutus peaks 
seda arvamust arvestama, kui ta teeb 
heakskiitva otsuse, ja esitama põhjenduse, 
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seda arvamust arvestama, kui ta teeb 
heakskiitva otsuse, ja esitama põhjenduse, 
juhul kui tema otsus erineb komisjoni 
arvamusest. Nagu säilitamislubade 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil, 
peaks ka heakskiitva otsuse kavandi 
läbivaatamine aitama tagada direktiivi 
nõuete ühtse rakendamise kogu ühenduses 
ja suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

juhul kui tema otsus erineb komisjoni 
arvamusest. Nagu säilitamislubade 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil, 
peaks ka heakskiitva otsuse kavandi 
läbivaatamine aitama tagada direktiivi 
nõuete ühtse rakendamise kogu ühenduses. 
Liikmesriigid peaksid üleandmise 
heakskiitmisel tagama läbipaistvuse ja 
vastutuse samadel õiguslikel alustel nagu 
loa andmise menetluses, tagades piisava 
ja tõhusa juurdepääsu teabele, avalikkuse 
osalusõiguse ja avalikkuse juurdepääsu 
õiguskaitsele. 

Or. en

Selgitus

Pärast üleandmist läheb seire kohustus pädevale asutusele, kuid seirekulud ning 
parandusmeetmete ja kolmandatele isikutele või keskkonnale tekitatud kahjude hüvitamise 
kulud tuleks katta erifondist. Avalikkuse kaasamine kooskõlas Aarhusi konventsiooni ja 
asjaomaste EÜ õigusaktidega peaks tagama läbipaistvuse ja avalikkuse teadlikkuse süsiniku 
kogumisest ja säilitamisest.

Muudatusettepanek 52
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks leke 
või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva 
asutuse kantud kulusid nõuda sisse 
endiselt käitajalt.

(27) Pärast vastutuse üleandmist peaks
seire jätkuma veel järgmised 50 aastat.
Kui avastatakse olulised eeskirjade 
eiramised või lekked, peab pädev asutus 
võtma vajalikud parandusmeetmed. Kui 
säilitamiskoha sulgemine on toimunud 
ebaõige või väärteabe põhjal, peab käitaja 
ka edaspidi vastutama paranduskulude 
katmise ning inimeste tervisele ja 
keskkonnale tekitatud kahjude hüvitamise 
eest. Kõikidel teistel juhtudel tuleks 
asjaomased kulud katta eelnimetatud 
fondist, mida rahastatakse käitajate 
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sissemaksetega ja mida haldab pädev 
asutus.

Or. en

Selgitus

Pärast vastutuse üleandmist peab seire jätkuma täiendava ohutusmeetmena. Sellel 
ajavahemikul ei kata seire, parandusmeetmete või kolmandatele isikutele või keskkonnale 
tekitatud kahjude eest hüvituse maksmise kulusid enam mitte käitaja, välja arvatud juhul, kui 
sulgemine toimus ebatäpse või väära teabe põhjal, vaid need kaetakse erifondist, mis 
sarnaneb tuumaelektrijaamade sulgemise fondidega. 

Muudatusettepanek 53
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks leke 
või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva 
asutuse kantud kulusid nõuda sisse endiselt 
käitajalt.

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks 
oluline leke või oluline eeskirjade 
eiramine. Pärast vastutuse üleandmist ei 
tohiks pädeva asutuse kantud kulusid 
nõuda sisse endiselt käitajalt. 

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.
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Muudatusettepanek 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne loataotluse esitamist kas 
rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise.

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne säilitamiskoha kasutamist kas 
rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise

Or. en

Selgitus

Kulude vähendamine.

Muudatusettepanek 55
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne loataotluse esitamist kas 

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
tagada, et suudetakse täita sulgemis- ja 
sulgemisjärgsed kohustused, direktiivide
2003/87/EÜ ja 2004/35/EÜ 
kohaldamisalasse lisamisest tulenevad 
kohustused ja käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne loataotluse esitamist kas 
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rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise.

rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise

Or. en

Selgitus

Finantskindlus on oluline vahend tagamaks, et käitajad täidavad oma käesoleva direktiivi 
järgseid kohustusi. Katta tuleks ka keskkonnavastutuse direktiivi kohased keskkonna 
parandamise kulud. 

Muudatusettepanek 56
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne loataotluse esitamist kas 
rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise.

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või olulise
lekke korral. Liikmesriigid peaksid tagama, 
et taotleja esitab pärast loataotluse 
esitamist kas rahalise tagatise või muu 
samaväärse tagatise

Or. de

Selgitus

Rahalise tagatise esitamiseks on vaja olulisel määral kapitali. Ei ole õigustatud, et nende 
summade olemasolu nõutakse juba enne seda, kui esitatakse süsinikdioksiidi säilitamiskoha 
taotlus (pidades silmas, et taotlust ei pruugita üldse rahuldada). 



PE407.924v01-00 26/83 AM\729033ET.doc

ET

Muudatusettepanek 57
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. Seda tuleks teha iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil, 
kohaldades õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke ning võttes muu hulgas arvesse 
transpordi- ja säilitamisvõimsust, mida on 
võimalik kasutada või mida saab reaalselt 
saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama ka vaidluste lahendamise 
mehhanismid, et võimaldada 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist.

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. See tähendab, et vedajad 
peaksid olema nii säilitamiskohtade 
käitajatest kui kasutajatest (s.t 
energiatootjatest) täielikult lahutatud. 
Viimati nimetatud peaksid katma kõik 
süsinikdioksiidi vedamise kulud 
kogumiskohast säilitamiskohta. Iga 
liikmesriik peaks määrama
transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsu 
tingimused, kohaldades õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke ning võttes muu 
hulgas arvesse transpordi- ja 
säilitamisvõimsust, mida on võimalik 
kasutada või mida saab reaalselt saavutada, 
samuti rahvusvaheliste õigusaktide ja 
ühenduse õigusaktide kohaste 
süsinikdioksiidi vähendamise kohustuste 
seda osa, mida tuleb täita süsinikdioksiidi 
kogumise ja geoloogilise säilitamise kaudu. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama ka 
vaidluste lahendamise mehhanismid, et 
võimaldada süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
juurdepääsuga seotud vaidluste kiiret 
lahendamist.

Or. en
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Selgitus

Et tagada õiglane ja võrdne juurdepääs transpordile, peaksid kasutajad ja vedajad olema 
juriidiliselt ja majanduslikult eraldiseisvad isikud.  Niisuguse avatud turu saavutamiseks 
vajaliku raamistiku loomise eest vastutavad liikmesriigid, kasutajad aga jäävad täielikult 
vastutavaks asjakohaste transpordikulude eest.

Muudatusettepanek 58
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tuleb sätestada õigusnormid, mis 
tagavad, et liikmesriikide pädevad asutused 
peavad süsinikdioksiidi piiriülese 
transpordi, piiriüleste säilitamiskohtade või 
piiriüleste säilitamiskomplekside korral 
ühiselt täitma käesoleva direktiivi ja kõigi 
teiste ühenduse õigusaktide nõudeid.

(30) Tuleb sätestada õigusnormid, mis 
tagavad, et liikmesriikide pädevad asutused 
peavad süsinikdioksiidi piiriülese 
transpordi, piiriüleste säilitamiskohtade või 
piiriüleste säilitamiskomplekside korral 
ühiselt täitma käesoleva direktiivi ja kõigi 
teiste ühenduse õigusaktide nõudeid ning 
rahvusvaheliste lepingute nõudeid, milles 
liikmesriigid ja/või ühendus on osalised.
Antud juhul tuleks kohaldada ka direktiivi 
85/337/EMÜ artiklit 7. 

Or. en

Selgitus

Piiriülese transpordi ja säilituskohtade puhul tuleks asjaomasesse otsuste tegemisse tõhusalt 
kaasata kõik liikmesriigid ja vastavate riikide avalikkus.

Muudatusettepanek 59
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Pädev asutus peaks looma kõigi 
suletud säilitamiskohtade ja neid 

(31) Pädev asutus peaks looma kõigi 
toimivate ja suletud säilitamiskohtade ja 
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ümbritsevate säilitamiskomplekside 
registri, mis sisaldaks kaarte nende 
territoriaalse ulatuse kohta, ja seda registrit 
haldama, kusjuures liikmesriikide pädevad 
asutused peavad vastavates planeerimis- ja 
loamenetlustes kõnealust registrit arvesse 
võtma. Registrist tuleks teatada ka 
komisjonile.

neid ümbritsevate säilitamiskomplekside 
registri, mis sisaldaks kaarte nende 
territoriaalse ulatuse kohta, ja seda registrit 
haldama, kusjuures liikmesriikide pädevad 
asutused peavad vastavates planeerimis- ja 
loamenetlustes kõnealust registrit arvesse 
võtma. Registrist tuleks teatada ka 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Kuna säilitamiskohtade käitamine võib kesta väga pikka aega, siis ohutuse ja läbipaistvuse 
huvides on vaja ka nende kohtade registrit.

Muudatusettepanek 60
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud riiklike õigusnormide 
rikkumise korral kohaldavate sanktsioonide 
kohta. Need sanktsioonid peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud riiklike õigusnormide 
rikkumise korral kohaldavate sanktsioonide 
kohta. Need sanktsioonid peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Käesoleva direktiivi kohaselt väljastatud 
loast tulenevate kohustuste, sealhulgas 
parandusmeetmete võtmise kohustuse 
tõsise rikkumise korral, mille tulemusena 
süsinikdioksiidi satub pinnasesse, õhku 
või vette, tuleb käitajad võtta vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
direktiivile 2008/XX/EÜ keskkonna 
kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu 
kriminaalvastutusele.

Or. en
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Selgitus

Hiljuti vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu on EÜ tasandil otsene tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistuste põhimõtte väljendus keskkonnaõiguses, seetõttu tuleks selle kohaldamisala 
laiendada säilitamiskohtade käitajate tegevusele.

Muudatusettepanek 61
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Direktiivi 85/337/EMÜ tuleks muuta, 
et see hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
süsinikdioksiidi voolu kogumist ja 
transporti geoloogilise säilitamise 
eesmärgil ning säilitamiskohti. Direktiivi 
96/61/EÜ tuleks muuta, et see hõlmaks 
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvatest käitistest lähtuva 
süsinikdioksiidi voolu kogumist 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.
Direktiivi 2004/35/EÜ tuleks muuta, et see 
hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
säilitamiskohtade käitamist.

(35) Direktiivi 85/337/EMÜ tuleks muuta, 
et see hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
süsinikdioksiidi voolu kogumist ja 
transporti geoloogilise säilitamise 
eesmärgil ning säilitamiskohti. Direktiivi 
96/61/EÜ tuleks muuta, et see hõlmaks 
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvatest käitistest lähtuva 
süsinikdioksiidi voolu kogumist 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.
Direktiivi 2004/35/EÜ tuleks muuta, et see 
hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
süsinikdioksiidi vedu geoloogilise 
säilitamise eesmärgil ja säilitamiskohtade 
käitamist.

Or. en

Selgitus

Transporti kui süsiniku kogumise ja säilitamise lahutamatut osa tunnistatakse sõnaselgelt kui 
üht käesoleva direktiivi eesmärki.
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Muudatusettepanek 62
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Üleminek madala 
süsinikusisaldusega energiatootmisele 
eeldab uute investeeringute tegemist 
fossiilkütusel põhinevasse 
energiatootmisse nii, et see soodustab 
heidete olulist vähenemist. Seetõttu tuleks 
muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 
2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
kõigil põletusseadmetel, millele on pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist antud 
esmane ehitusluba või esmane 
käitamisluba, peab olema rajatise asukohas 
piisavalt ruumi süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 
seadmete jaoks ja et tuleb hinnata sobivate 
säilitamiskohtade ja transpordivõrkude 
kasutamisvalmidust ning süsinikdioksiidi 
kogumise eesmärgil tehtava 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

(37) Tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 
2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
kõigil põletusseadmetel, millele on pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist antud 
esmane ehitusluba või esmane 
käitamisluba, peab olema rajatise asukohas 
piisavalt ruumi süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 
seadmete jaoks ja et tuleb hinnata sobivate 
säilitamiskohtade ja transpordivõrkude 
kasutamisvalmidust ning süsinikdioksiidi 
kogumise eesmärgil tehtava 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

Or. en

Selgitus

Fossiilkütustel põhineva energiatootmise edendamine on oma määratluselt ELi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgiga vastuolus.
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Muudatusettepanek 63
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Üleminek madala süsinikusisaldusega 
energiatootmisele eeldab uute 
investeeringute tegemist fossiilkütusel 
põhinevasse energiatootmisse nii, et see 
soodustab heidete olulist vähenemist. 
Seetõttu tuleks muuta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta 
direktiivi 2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
kõigil põletusseadmetel, millele on pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist antud 
esmane ehitusluba või esmane 
käitamisluba, peab olema rajatise asukohas 
piisavalt ruumi süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 
seadmete jaoks ja et tuleb hinnata sobivate 
säilitamiskohtade ja transpordivõrkude 
kasutamisvalmidust ning süsinikdioksiidi 
kogumise eesmärgil tehtava 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.

(37) Üleminek madala süsinikusisaldusega 
energiatootmisele eeldab eelkõige uute 
investeeringute tegemist alternatiivsetesse 
energiaallikatesse, näiteks 
taastuvenergiasse, ning teiseks
fossiilkütusel põhinevasse 
energiatootmisse nii, et see soodustab 
heidete olulist vähenemist. Seetõttu tuleks 
muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 
2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
kõigil põletusseadmetel, millele on pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist antud 
esmane ehitusluba või esmane 
käitamisluba, peab olema rajatise asukohas 
piisavalt ruumi süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 
seadmete jaoks ja et tuleb hinnata sobivate 
säilitamiskohtade ja transpordivõrkude 
kasutamisvalmidust ning süsinikdioksiidi 
kogumise eesmärgil tehtava 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

Or. el

Muudatusettepanek 64
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi veoks 
eesmärgiga süsinikdioksiidi geoloogiliselt 
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säilitada ja süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Transporti kui süsiniku kogumise ja säilitamise lahutamatut osa tunnistatakse sõnaselgelt kui 
üht käesoleva direktiivi eesmärki.

Muudatusettepanek 65
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või võimaluste piires vähendada 
negatiivset mõju keskkonnale ja sellest 
tulenevat mis tahes ohtu inimeste 
tervisele.

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
siduda süsinikdioksiid püsivalt ja ohutult
maa all nii, et vältida igasugust negatiivse
mõju ohtu keskkonnale või inimeste 
tervisele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivis sätestatud kliimamuutuse leevendamise eesmärgile tuleks sellesse sisse 
tuua kõik sätted, mis on vajalikud süsinikdioksiidi püsivaks ja ohutuks sidumiseks maa all, 
ning sätestada süsinikdioksiidi säilitamise eeltingimusena, et selles peab puuduma igasugune 
negatiivse mõju oht keskkonnale ja inimeste tervisele.

Muudatusettepanek 66
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
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süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või võimaluste piires vähendada 
negatiivset mõju keskkonnale ja sellest 
tulenevat mis tahes ohtu inimeste tervisele.

süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või võimaluste piires vähendada 
igasugust negatiivset mõju keskkonnale ja 
sellest tulenevat mis tahes ohtu inimeste 
tervisele.

Or. el

Muudatusettepanek 67
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende mandrilavadel 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) 
tähenduses.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ainult süsinikdioksiidi geoloogilisele 
säilitamisele liikmesriikide territooriumil, 
nende majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 
(UNCLOS) tähenduses. Süsivesinike 
täiustatud tootmine jäetakse käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja.

Or. en

Selgitus

Direktiivi territoriaalset kohaldamisala tuleks sõnaselgelt piirata EÜga. Kuna direktiivi 
eesmärk on olla kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise vahendiks ELis vastavalt ELi 
võetud siduvale eesmärgile, siis oleks vastuoluline lisada direktiivi kohaldamisalasse 
süsivesinike täiustatud tootmine, mis põhjustaks fossiilkütuste suurenenud tootmist ja seetõttu 
nende põletamisel ka süsinikdioksiidi välisõhku paiskamist.
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Muudatusettepanek 68
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole lõikes 1 nimetatud ala, 
on keelatud.

3. Süsinikdioksiidi geoloogiline
säilitamine, sealhulgas merepõhjaalune 
säilitamine geoloogilistes formatsioonides, 
mis ulatuvad väljapoole lõikes 1 nimetatud 
ala, on keelatud. Süsinikdioksiidi 
säilitatakse edaspidi merepõhja all 
vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele, 
milles liikmesriigid ja/või ühendus on 
osalised.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisalaks peaks olema ainult geoloogiline säilitamine EÜs ning selles tuleks 
võtta arvesse kõnealuse valdkonna rahvusvahelisi eeskirju ja kokkulepped, näiteks Londoni 
konventsiooni 1996. aasta protokolli.

Muudatusettepanek 69
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas 
on keelatud. 

4. Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas 
lõikes 1 nimetatud alas või sellest 
väljapool on keelatud. 

Or. en

Selgitus

Säilitamine veesambas peaks olema keelatud kõikjal, olgu selleks liikmesriikide mandrilavad 
või majandusvööndid või avameri.
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Muudatusettepanek 70
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) täiustatud süsivesinike tootmine –
süsivesinike tootmine lisaks loomulikule 
tootmisele sissepritsega või teiste 
vahenditega; 

Or. en

Selgitus

Kuna nafta rikastamine on käesoleva direktiivi kohaldamisalast väljaspool, siis on selguse 
huvides vajalik anda selle protsessi määratlus. 

Muudatusettepanek 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav
konkreetne geoloogiline formatsioon;

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks sobiv
geoloogilise formatsiooni konkreetne osa;

Or. en

Selgitus

Täpsustus.
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Muudatusettepanek 72
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav 
konkreetne geoloogiline formatsioon;

(3) säilitamiskoht – määratletud ala(d)
süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks kasutatavas konkreetses 
geoloogilises formatsioonis;

Or. en

Selgitus

Säilitamiskohad ei ole sama mis geoloogiline formatsioon, kuid võivad olla nende osad.

Muudatusettepanek 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi oluline eraldumine;

Or. en

Selgitus

Täpsustus ja kohandamine komisjoni kirjeldusega koos osutusega valitsustevahelise 
kliimamuutuse rühma (IPCC) eriaruandele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise kohta. 
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Muudatusettepanek 74
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi oluline eraldumine;

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 75
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) uuringuluba – uuringu tegemist lubav 
kirjalik ja põhjendatud otsus, mille pädev 
asutus teeb käesoleva direktiivi nõuete 
kohaselt;

(8) uuringuluba – geoloogilises 
formatsioonis, mis on tunnistatud 
sobivaks vastavalt artiklis 4 sätestatud 
tingimustele, uuringu tegemist lubav 
kirjalik ja põhjendatud otsus, mille pädev 
asutus teeb käesoleva direktiivi nõuete 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Tuleb otseselt sätestada, et uuringuluba võib anda ainult sel juhul, kui koha valiku 
kriteeriumid on täidetud.
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Muudatusettepanek 76
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) vedaja – füüsiline või juriidiline era-
või avalik-õiguslik isik, kes on täielikult 
eraldatud säilituskoha käitajast ja 
kasutajast (s.t energiatootjast) ning kes 
käitab või juhib süsinikdioksiidi vedu 
säilituskohta või kellele vastavalt riigi 
õigusaktidele on antud majanduslik 
otsustusõigus transpordivõrgustiku 
tehnilise toimimise üle;

Or. en

Selgitus

Transport on süsiniku kogumise ja säilitamise lahutamatu osa ja kuulub käesoleva direktiivi 
rakendusalasse. Selguse huvides tuleks vedaja määratleda ja eristada säilituskoha käitlejast, 
kelle suhtes kohaldatakse teistsugust õigusrežiimi.

Muudatusettepanek 77
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) säilitamisluba – kirjalik ja 
põhjendatud otsus, millega lubatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohas ja mille teeb pädev asutus 
käesoleva direktiivi nõuete kohaselt;

(10) säilitamisluba – kirjalik ja 
põhjendatud otsus, millega lubatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohas ja mis sisaldab kõiki 
artiklis 9 nõutud elemente, mille teeb 
pädev asutus käesoleva direktiivi nõuete 
kohaselt 

Or. en
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Selgitus

Selguse ja terviklikkus huvides peab määratluses nimetama ka säilitusloa sisu. 

Muudatusettepanek 78
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada maismaa- ja veekeskkonnale,
tervisele ja ohutusele olulist mõju;

Or. el

Muudatusettepanek 79
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) süsinikdioksiidi vool –
süsinikdioksiidi kogumisprotsessidest 
säilitamisprotsessi lähtuv ainevool;

(12) süsinikdioksiidi vool –
süsinikdioksiidi kogumisprotsessidest 
säilitamisprotsessi lähtuv ainevool, mis 
sisaldab vähemalt 98% süsinikdioksiidi 
ning millele ei ole kõrvaldamise eesmärgil 
lisatud jäätmeid ega muid aineid;

Or. en

Selgitus

Teaduskirjandusest nähtub, et muude ainete olemasolu süsinikdioksiidi voolus võib oluliselt 
mõjutada säilituskoha puhtust.  Arvestades praegusi puudulikke teadmisi süsinikdioksiidi 
voolu koostise mõju kohta säilituskoha ja selle infrastruktuuri stabiilsusele, on oluline, et 
kogutud süsinikdioksiidi vool oleks väga puhas (s.t. tehniliselt kõrgeima saavutatava 
puhtusastmega, mida on võimalik ohutult vedada ja säilituskohta juhtida). 
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Muudatusettepanek 80
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või lekke peatamiseks, et 
takistada või vähendada süsinikdioksiidi 
eraldumist säilitamiskompleksist;

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks, et takistada või peatada 
lekked;

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema igasugune lekete ärahoidmine, sest isegi väikesed lekked 
võivad aja jooksul nullida süsinikdioksiidi säilitamise leevendava mõju.

Muudatusettepanek 81
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või lekke peatamiseks, et 
takistada või vähendada süsinikdioksiidi 
eraldumist säilitamiskompleksist;

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või lekke peatamiseks, et 
takistada või peatada süsinikdioksiidi 
eraldumist säilitamiskompleksist;

Or. el
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Muudatusettepanek 82
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või lekke peatamiseks, et 
takistada või vähendada süsinikdioksiidi 
eraldumist säilitamiskompleksist;

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või olulise lekke 
peatamiseks, et takistada või vähendada 
süsinikdioksiidi eraldumist 
säilitamiskompleksist;

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) hüdrauliline üksus – hüdrauliliselt 
ühendatud puurimisala, kus rõhku saab 
mõõta tehniliste vahenditega. 

Or. en

Selgitus

Eri säilitusrajatiste käitamine samas hüdraulilises üksuses mõjutab paratamatult teisi samas 
hüdraulilises üksuses käitatavaid rajatisi.  Ühe hüdraulilise üksuse piires võib säilitamisloa 
anda korraga ainult ühele käitajale.
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Muudatusettepanek 84
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub oluline lekkeoht ja kui 
olulise negatiivse mõju avaldumine
keskkonnale või tervisele on 
ebatõenäoline.

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub oluline lekkeoht, kui 
puudub igasugune negatiivse mõju oht
keskkonnale või tervisele ning kui selle 
kasutamine süsinikdioksiidi säilitamise 
eesmärgil ei konkureeri otseselt teiste 
tegelike või potentsiaalsete energiaga 
seotud kasutusotstarvetega, sealhulgas 
strateegilise kasutusega EÜ 
energiakindluse tagamiseks (näit. gaasi 
säilitamine) või taastuvate (näit. 
geotermiliste) energiaallikate 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Koha kasutamine süsinikdioksiidi säilitamiskohana ei tohiks kahjustada ei taastuvate 
energiaallikate kasutamist, mille suhtes EÜ on püstitanud siduva eesmärgi, ega teisi tema 
varustuskindluse suhtes kriitilise tähtsusega võimalusi.

Muudatusettepanek 85
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub oluline lekkeoht ja kui 
olulise negatiivse mõju avaldumine 
keskkonnale või tervisele on 

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub oluline lekkeoht ja kui 
olulise negatiivse mõju avaldumine 
maismaa- ja veekeskkonnale või tervisele 
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ebatõenäoline. on ebatõenäoline. 

Or. el

Selgitus

Oluline on rõhutada, et selle tehnoloogia kasutamise võimalikud mõjud ei avaldu mitte ainult 
maismaa ja maa-alusele keskkonnale, vaid ka veekeskkonnale.

Muudatusettepanek 86
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et uuringuloa 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete 
avalikustatud tingimuste alusel.

2. Liikmesriigid tagavad, et uuringuloa 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete,
avalikustatud ja mittediskrimineerivate
tingimuste alusel.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse vältida konkurentsimoonutusi süsinikdioksiidi 
säilitamise siseturul.

Muudatusettepanek 87
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avalikkuse 
seisukohti võetakse uurimisloa andmisel 
nõuetekohaselt arvesse. Liikmesriigid 
tagavad sel eesmärgil, et avalikkusel on 
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vastavalt direktiivide 85/337/EMÜ ja 
2003/4/EÜ asjakohastele sätetele piisav ja 
tõhus juurdepääs teabele, osalusõigus ja 
juurdepääs õiguskaitsele.

Or. en

Selgitus

Avalikkus tuleb vastavalt Aarhusi konventsioonile ja asjakohastele EÜ õigusaktidele teabele 
juurdepääsu ja avalikkuse osalemise kohta tõhusalt kaasata otsuste tegemisse asjaomaste 
uuringulubade andmise kohta. Selline kaasamine peaks tagama läbipaistvuse ja edendama 
avalikkuse tutvumist süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega.

Muudatusettepanek 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule ning kuni kaheks aastaks ning 
seda võib pikendada veel kuni kaheks 
aastaks.

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule ning ajavahemikuks, mis on 
vajalik nende tegevuste elluviimiseks, 
milleks uuringuluba antakse.
Uuringuluba võib pikendada. Enne 
uuringuloa andmist võtavad liikmesriigid 
meetmeid tagamaks, et luba ei kasutata 
ebaseaduslikult investeeringute 
takistamiseks.

Or. en

Selgitus

Uuringuloa menetluse bürokraatia vähendamine ja investeeringute hüvitamine.
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Muudatusettepanek 89
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule ning kuni kaheks aastaks ning 
seda võib pikendada veel kuni kaheks
aastaks.

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule ning kuni kolmeks aastaks ning 
seda võib igakordselt pikendada kolmeks
aastaks ja see antakse nii pikaks ajaks, kui 
on vaja tulevase säilitamiskoha 
uurimiseks.

Or. en

Selgitus

Praeguses ettepanekus sisalduv tähtaeg võib osutuda teatavatel juhtudel liiga lühikeseks, 
samas on vaja ka käitaja tegevuse üle perioodilist kontrolli loa uuendamise näol. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on leida tasakaal, et kindlustada, et uurimise tulemuseks on 
süsinikdioksiidi turvaline säilitamine.

Muudatusettepanek 90
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 
Juhul kui pärast uuringute edukat 
lõpuleviimist esitab uuringuloa omanik 
taotluse säilitamisloa saamiseks, 
käsitletakse kõnealust taotlust 
prioriteetsena.

Or. de
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Selgitus

Uuringuid teostavad ettevõtted investeerivad kohtade geoloogilisse uurimisse 
märkimisväärseid summasid ja riskivad negatiivse tulemusega. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on suurendada ettevõtete valmidust kohtade geoloogilisse 
uurimisse investeerimiseks, et hinnata nende sobilikkust süsinikdioksiidi säilituskohana.

Muudatusettepanek 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 
Pärast kõnealuse perioodi lõppu 
muudetakse süsinikdioksiidi 
säilitamiskoha uuringuluba kas 
süsinikdioksiidi säilitamisloaks või 
loovutatakse kogu hõlmatud maa-ala 
ulatuses.

Or. en

Selgitus

 Uuringu teostamine on seotud suurte kuludega. Investeeringute soodustamiseks on vaja 
tagada, et uuringu edukas lõpuleviimine oleks seotud süsinikdioksiidi säilitamisloaga.

Muudatusettepanek 92
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et säilitamisloa 2. Liikmesriigid tagavad, et säilitamisloa 
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taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete 
avalikustatud tingimuste alusel.

taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete,
avalikustatud ja mittediskrimineerivate
tingimuste alusel. Säilitamiskoha käitajad 
on kasutajatest (s.t energiatootjatest) 
täielikult lahutatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua võrdsed võimalused ja vältida konkurentsimoonutusi 
süsinikdioksiidi säilitamise turul.

Muudatusettepanek 93
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad 
säilitamislubade andmise käigus avaliku 
arvamuse nõuetekohase arvestamise. 
Nimetatud eesmärgil kindlustavad 
liikmesriigid avalikkusele piisava ja 
tõhusa juurdepääsu teabele, 
osalusõigused ning juurdepääsu 
õiguskaitsele vastavalt direktiivi 
85/337/EMÜ ja direktiivi 2003/4/EÜ 
asjakohastele sätetele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Aarhusi konventsioonile ja asjakohastele EÜ õigusaktidele teabele juurdepääsu ja 
avalikkuse osalemise kohta tuleb avalikkus tõhusalt kaasata asjaomaste säilitamislubade 
andmisega seotud otsuste tegemisse. Selline kaasamine peaks tagama läbipaistvuse ning 
edendama avalikkuse tutvumist süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega.
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Muudatusettepanek 94
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 α. Liikmesriigile jääb õigus mõjuvatel 
põhjustel säilitamisloa andmisest 
keelduda. Sellist keeldumist tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada.

Or. el

Selgitus

Liikmesriikide ametivõimudel peab olema võimalus säilitamisloa andmisest keelduda, kui 
selleks on mõjuvad põhjused, näiteks kui taotleja ei suuda vajalikke tingimusi või 
avalikustatud objektiivseid kriteeriume täita. 

Muudatusettepanek 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Säilitamisloa omanikul on ainuõigus 
süsinikdioksiidi ladustamiseks 
säilitamiskohas. Liikmesriigid tagavad, et 
säilitamisloa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase säilitamiskoha konkureeriv 
kasutus.

Or. en

Selgitus

Vaja on jaotada pädevused ja riskide eest vastutamine.



AM\729033ET.doc 49/83 PE407.924v01-00

ET

Muudatusettepanek 96
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
säilitamiskohta ei käitata samaaegselt 
kahe või enama käitaja poolt. Võimalikele 
kasutajatele tuleb kindlustada 
säilitamiskohale võrdne juurdepääs.

Or. de

Selgitus

Käesoleva sätte eesmärk on tagada, et säilitamiskohta kasutaks ainult üks käitleja, 
eesmärgiga vältida pädevuste ja vastutuse piiritlemisega seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 97
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) koha ja kavandatavate 
kogumispunktide vahelise 
transpordiühenduse olemasolu, samuti 
selle majanduslik elujõulisus, võttes 
arvesse säilitamiskoha kaugust sellistest 
kogumispunktidest;

Or. en

Selgitus

Transpordiühenduse olemasolu on olulise tähtsusega ja seda tuleks säilitamiskoha valikul 
selgelt arvesse võtta. Samuti tuleks arvesse võtta transpordil läbitavat vahemaad, kuna 
süsinikdioksiidi transportimine rohkem kui 100 km kaugusel asuvasse säilitamiskohta võib 
olla majanduslikult mittetasuv.
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Muudatusettepanek 98
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) artikli 16 lõike 2 kohane kavandatud 
parandusmeetmete kava;

(6) artikli 16 lõike 2 kohane kavandatud 
parandusmeetmete kava, sealhulgas 
hädaolukorras evakueerimise meetmed;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada vajalike ettevaatusabinõude võtmine 
inimelude kaitseks õnnetusjuhtumi korral.

Muudatusettepanek 99
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) artikliga 19 ettenähtud rahalist või 
muud samaväärset tagatist tõendav 
dokument.

(9) artikliga 19 ettenähtud piisavat rahalist 
või muud samaväärset tagatist tõendav 
dokument.

Or. en

Selgitus

Rahaline tagatis on oluline vahend kindlustamaks, et käitajad täidavad oma käesoleva 
direktiivi järgseid kohustusi, mistõttu tuleks nõuda piisavalt suurt tagatist.
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Muudatusettepanek 100
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) säilitamiskohta haldab füüsiline isik, 
kes on säilitamiskoha haldamiseks 
tehniliselt pädev ja usaldusväärne; tagatud 
on selle isiku ja kõigi töötajate kutsealane 
ja tehniline areng ning väljaõpe;

(b) säilitamiskohta haldab füüsiline isik, 
kes on säilitamiskoha haldamiseks 
rahaliselt, tehniliselt ja keskkonna 
seisukohast pädev ja usaldusväärne; 
tagatud on selle isiku ja kõigi töötajate 
kutsealane ja tehniline areng ning väljaõpe; 

Or. el

Muudatusettepanek 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) säilitamiskohta haldab füüsiline isik, 
kes on säilitamiskoha haldamiseks 
tehniliselt pädev ja usaldusväärne; tagatud 
on selle isiku ja kõigi töötajate kutsealane 
ja tehniline areng ning väljaõpe; 

(b) säilitamiskohta haldab füüsiline või 
juriidiline isik, kes on säilitamiskoha 
haldamiseks tehniliselt pädev ja 
usaldusväärne; tagatud on selle isiku ja 
kõigi töötajate kutsealane ja tehniline areng 
ning väljaõpe; 

Or. en

Selgitus

Vastutajaks võib olla ka juriidiline isik.
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Muudatusettepanek 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) hüdraulilise üksuse raames ei ole 
väljastatud teisi säilitamislube;

Or. en

Selgitus

Erinevate säilitamisrajatiste tegutsemine sama hüdraulilise üksuse raames mõjutab 
paratamatult ülejäänud rajatiste toimimist hüdraulilises üksuses. Ühe hüdraulilise üksuse 
raames võib säilitamisloa väljastada ainult ühele käitlejale korraga.

Muudatusettepanek 103
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) komisjon on esitanud oma arvamuse 
loa kavandi kohta vastavalt artikli 10 
lõikele 1;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohustusliku arvamuse esitamine komisjoni poolt tähendaks täiendavat bürokraatiat.
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Muudatusettepanek 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) komisjon on esitanud oma arvamuse 
loa kavandi kohta vastavalt artikli 10 
lõikele 1; 

(2) komisjon võib liikmesriikide taotlusel 
esitada oma arvamuse loa kavandi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 2;

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 105
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) pädev asutus on võtnud seda arvamust 
artikli 10 lõike 2 kohaselt arvesse.

välja jäetud 

Or. de

Selgitus

Kohustusliku arvamuse esitamine komisjoni poolt tähendaks täiendavat bürokraatiat.
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Muudatusettepanek 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) pädev asutus on võtnud seda arvamust 
artikli 10 lõike 2 kohaselt arvesse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) säilitamiskoha ja säilitamiskompleksi 
täpne asukoht ja piirjooned;

(2) säilitamiskoha, säilitamiskompleksi ja 
hüdraulilise üksuse täpne asukoht ja 
piirjooned;

Or. en

Selgitus

Erinevate säilitamisrajatiste tegutsemine sama hüdraulilise üksuse raames mõjutab 
paratamatult ülejäänud rajatiste toimimist hüdraulilises üksuses. Ühe hüdraulilise üksuse 
raames võib säilitamisloa väljastada ainult ühele käitlejale korraga.



AM\729033ET.doc 55/83 PE407.924v01-00

ET

Muudatusettepanek 108
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) artikli 16 kohane nõue teavitada 
pädevat asutust olulisest eeskirjade 
eiramisest või lekkest, heakskiidetud 
parandusmeetmete kava ja kohustuse 
rakendada parandusmeetmete kava olulise 
eeskirjade eiramise või lekke korral;

(6) artikli 16 kohane nõue teavitada 
pädevat asutust olulisest eeskirjade 
eiramisest või olulisest lekkest, 
heakskiidetud parandusmeetmete kava ja 
kohustuse rakendada parandusmeetmete 
kava olulise eeskirjade eiramise või olulise
lekke korral;

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamislubade kavandite läbivaatamine 
komisjonis

Säilitamisloa andmine ja taotluse 
tagasilükkamine

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni
kõigist säilitamisloa kavanditest, 
loataotlustest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus loa andmise otsuse kavandi 
vastu võttes arvesse on võtnud. Komisjon 
võib esitada oma arvamuse loa kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile. 

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
süsinikdioksiidi säilitamislubade 
väljastamisest või säilitamisloa taotluste 
tagasilükkamisest.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 111
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist säilitamisloa kavanditest, 
loataotlustest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus loa andmise otsuse kavandi 
vastu võttes arvesse on võtnud. Komisjon 
võib esitada oma arvamuse loa kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile.

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist säilitamisloa kavanditest, 
loataotlustest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus loa andmise otsuse kavandi 
vastu võttes arvesse on võtnud. Komisjon 
esitab oma arvamuse loa kavandi kohta 
kuue kuu jooksul pärast selle esitamist 
komisjonile. 

Or. el
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Muudatusettepanek 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus teavitab komisjon
lõplikust otsusest, esitades põhjenduse 
juhul, kui otsus ei lange kokku komisjoni 
arvamusega.

2. Liikmesriigid võivad teavitada
komisjoni kõigist säilitamisloa
kavanditest, loataotlustest ja muust 
materjalist, mida pädev asutus loa 
andmise otsuse kavandi vastu võttes 
arvesse on võtnud.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 113
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et olulisi 
muudatusi ei rakendata ilma uue 
säilitamisloata, mis on välja antud vastavalt 
käesolevale direktiivile.

2. Liikmesriigid tagavad, et olulisi 
muudatusi ei rakendata ilma uue 
säilitamisloata, mis on välja antud vastavalt 
käesolevale direktiivile. Antud juhul 
kohaldatakse ka direktiivi 85/337/EMÜ 
sätteid.

Or. en

Selgitus

Uue loa korral tuleks teostada ka uus keskkonnamõju hindamine vastavalt asjakohase EÜ 
direktiivi nõuetele.
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Muudatusettepanek 114
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon määrab spetsiaalsed 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 
keskkonnanäitajad koos hindadega, mille 
ületamist loetakse oluliseks muutuseks. 
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad 
määratakse vastavalt artikli 28 lõikes 2 
viidatud kontrolliga regulatiivmeetmetele.

Or. el

Selgitus

Mõiste "oluline muutus” on üsna ebamäärane ning kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad 
peaks seetõttu kehtestama komisjon.

Muudatusettepanek 115
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest;

(a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud või ta on saanud teada olulisest 
eeskirjade eiramisest või lekkest;

Or. en

Selgitus

Pädev asutus võib arvesse võtta ka teavet, mis pärineb teistest allikatest peale ametliku 
järelevalve.
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Muudatusettepanek 116
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest;

(a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või olulisest lekkest;

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 117
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui artikli 14 kohaselt esitatud 
aruannetest või artikli 15 kohaselt teostatud 
keskkonnajärelevalvest ilmneb 
loatingimuste rikkumine või olulise 
eeskirjade eiramise või lekke oht;

(b) kui artikli 14 kohaselt esitatud 
aruannetest või artikli 15 kohaselt teostatud 
keskkonnajärelevalvest ilmneb 
loatingimuste rikkumine või olulise 
eeskirjade eiramise või olulise lekke oht;

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.
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Muudatusettepanek 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga viie aasta järel, ilma et see piiraks 
punktide a–c kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine.

Muudatusettepanek 119
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga viie aasta järel, ilma et see piiraks 
punktide a–c kohaldamist.

(d) iga kümne aasta järel, ilma et see 
piiraks punktide a–c kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Säilitamisloa läbivaatamine iga viie aasta järel tekitaks säilituskompleksi käitlejatele 
ebavajalikku ebakindlust.



AM\729033ET.doc 61/83 PE407.924v01-00

ET

Muudatusettepanek 120
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast loa tühistamist vastavalt lõikele 3 
annab pädev asutus välja uue säilitamisloa 
või sulgeb säilitamiskoha vastavalt artikli 
17 lõike 1 punktile c. Kuni uue 
säilitamisloa väljaandmiseni võtab pädev 
asutus üle vastutuse säilitamiskoha eest 
koos kõigi sellest tulenevate kohustustega. 
Pädev asutus nõuab kõik tekkinud kulud 
võimaluse piires sisse endiselt käitajalt.

4. Pärast loa tühistamist vastavalt lõikele 3 
annab pädev asutus välja uue säilitamisloa 
või sulgeb säilitamiskoha vastavalt artikli 
17 lõike 1 punktile c. Kuni uue 
säilitamisloa väljaandmiseni võtab pädev 
asutus üle vastutuse säilitamiskoha eest 
koos kõigi sellest tulenevate kohustustega. 
Pädev asutus nõuab kõik tekkinud kulud 
sisse endiselt käitajalt.

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus võtab üle koha eest vastutuse seoses eeskirjade eiramise, lekete või käitaja 
poolsete kohustuste täitmatajätmisega, siis peaks kulud kandma ikkagi käitaja.

Muudatusettepanek 121
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei 
tohi sellesse lisada mingeid jäätmeid ega 
muid aineid eesmärgiga need jäätmed või 
muud ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi 
vool võib siiski sisaldada allika, kogumis-
või juhtimisprotsessiga juhuslikult 
kaasnevaid aineid. Nende ainete 
kontsentratsioon peab jääma allapoole 
taset, mis rikuks säilitamiskoha ja 
asjakohase transpordiinfrastruktuuri 
terviklikkust ning ohustaks oluliselt 
keskkonda või rikuks kohaldatavate 

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
vähemalt 98% ulatuses süsinikdioksiidist. 
Seetõttu ei tohi sellesse lisada mingeid 
jäätmeid ega muid aineid eesmärgiga need 
jäätmed või muud ained kõrvaldada.
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ühenduse õigusaktide nõudeid.

Or. en

Selgitus

Teaduskirjandusest nähtub, et koha säilitamiskindlust võib oluliselt mõjutada teiste ainete 
sisaldumine süsinikdioksiidi voolus. Arvestades praegusi puudulikke teadmisi süsinikdioksiidi 
voolu koostise mõju kohta säilituskoha ja selle infrastruktuuri stabiilsusele, on oluline, et 
kogutud süsinikdioksiidi vool oleks väga puhas (s.t. tehniliselt kõrgeima saavutatava 
puhtusastmega, mida on võimalik ohutult vedada ja säilituskohta juhtida). 

Muudatusettepanek 122
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei tohi 
sellesse lisada mingeid jäätmeid ega muid 
aineid eesmärgiga need jäätmed või muud 
ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi vool 
võib siiski sisaldada allika, kogumis- või 
juhtimisprotsessiga juhuslikult kaasnevaid 
aineid. Nende ainete kontsentratsioon peab 
jääma allapoole taset, mis rikuks 
säilitamiskoha ja asjakohase 
transpordiinfrastruktuuri terviklikkust ning 
ohustaks oluliselt keskkonda või rikuks 
kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
nõudeid.

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei tohi 
sellesse lisada mingeid jäätmeid ega muid 
aineid eesmärgiga need jäätmed või muud 
ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi vool 
võib siiski sisaldada allika, kogumis- või 
juhtimisprotsessiga juhuslikult kaasnevaid 
aineid. Nende ainete kontsentratsioon 
määratakse kindlaks spetsiaalsete 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete nõuetega
ja see peab jääma allapoole taset, mis 
rikuks säilitamiskoha ja asjakohase 
transpordiinfrastruktuuri terviklikkust ning 
ohustaks oluliselt keskkonda või rikuks 
kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
nõudeid. Komisjon kehtestab kvalitatiivsed 
ja kvantitatiivsed nõuded vastavalt artikli 
28 lõikes 2 viidatud kontrolliga 
regulatiivmeetmetele.

Or. el

Selgitus

Arvestades, et kriteeriumid ja menetluskord on ebaselged, on turvalisuse eesmärgil vajalik, et 
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komisjon määraks teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed nõuded.

Muudatusettepanek 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei tohi 
sellesse lisada mingeid jäätmeid ega muid 
aineid eesmärgiga need jäätmed või muud 
ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi vool 
võib siiski sisaldada allika, kogumis- või 
juhtimisprotsessiga juhuslikult kaasnevaid
aineid. Nende ainete kontsentratsioon peab 
jääma allapoole taset, mis rikuks 
säilitamiskoha ja asjakohase 
transpordiinfrastruktuuri terviklikkust ning 
ohustaks oluliselt keskkonda või rikuks 
kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
nõudeid.

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei tohi 
sellesse lisada mingeid jäätmeid ega muid 
aineid eesmärgiga need jäätmed või muud 
ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi vool 
võib siiski sisaldada allika, kogumis- või 
juhtimisprotsessiga juhuslikult kaasnevaid 
aineid ja turvaliseks transpordiks 
vajalikke aineid. Nende ainete 
kontsentratsioon peab jääma allapoole 
taset, mis rikuks säilitamiskoha ja 
asjakohase transpordiinfrastruktuuri 
terviklikkust ning ohustaks oluliselt 
keskkonda või rikuks kohaldatavate 
ühenduse õigusaktide nõudeid.

Or. en

Selgitus

Vajalik täiendus.

Muudatusettepanek 124
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avastada süsinikdioksiidi leket; (c) avastada olulist süsinikdioksiidi leket;

Or. de
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Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 125
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Merepõhjaaluse geoloogilise 
säilitamise puhul tuleks eelmises lõikes 
sätestatud seirenõuete puhul rohkem 
arvestada ebakindlust ja käitamisraskusi, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise 
ja säilitamise tehnoloogiaga 
merekeskkonnas.

Or. en

Selgitus

Merepõhjaaluse säilitamise suhtes tuleks selle raskusi arvestades teha hoolikamat seiret, 
pöörates eritähelepanu lekete avastamisele ja mereökosüsteemide erilisele tundlikkusele.

Muudatusettepanek 126
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui pädevat asutust on artikli 16 lõike 1 
kohaselt teavitatud lekkest või olulisest 
eeskirjade eiramisest;

(a) kui pädevat asutust on artikli 16 lõike 1 
kohaselt teavitatud olulisest lekkest või 
olulisest eeskirjade eiramisest;

Or. de
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Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 127
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulise eeskirjade eiramise või lekke korral 
kohaldatavad meetmed

Olulise eeskirjade eiramise või olulise
lekke korral kohaldatavad meetmed

1. Liikmesriigid tagavad, et olulise 
eeskirjade eiramise või lekke korral 
teavitab käitaja koheselt pädevat asutust ja 
kohaldab vajalikke parandusmeetmeid.

1. Liikmesriigid tagavad, et olulise 
eeskirjade eiramise või olulise lekke korral 
teavitab käitaja koheselt pädevat asutust ja 
kohaldab vajalikke parandusmeetmeid.

Or. de

Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 128
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud parandusmeetmete 
kohaldamisel tuginetakse 
parandusmeetmete kavale, mis artikli 7 
lõike 6 kohaselt esitatakse pädevale 
asutusele ja mille pädev asutus kiidab 
heaks artikli 9 lõike 6 kohaselt.

2. Lõikes 1 nimetatud parandusmeetmete 
kohaldamisel tuginetakse 
parandusmeetmete kavale, mis artikli 7 
lõike 6 kohaselt esitatakse pädevale 
asutusele ja mille pädev asutus kiidab 
heaks artikli 9 lõike 6 kohaselt. Sellistest 
meetmetest teatatakse komisjonile ja need 



PE407.924v01-00 66/83 AM\729033ET.doc

ET

avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse tagamiseks tuleb komisjoni ja avalikkust parandusmeetmetest teavitada.

Muudatusettepanek 129
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast säilitamiskoha sulgemist lõike 1 
punkti a või b kohaselt jääb käitaja 
vastutavaks hoolduse, seire, kontrolli, 
aruandluse ja parandusmeetmete võtmise 
eest vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele 
ning kõigi sellest tulenevate teistes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmise eest, kuni 
vastutus säilitamiskoha eest on artikli 18 
lõigete 1–4 kohaselt üle antud pädevale 
asutusele. Käitaja vastutab ka 
säilitamiskoha pitseerimise ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eelmaldamise eest.

2. Pärast säilitamiskoha sulgemist lõike 1 
punkti a või b kohaselt jääb käitaja 
vastutavaks hoolduse, seire, kontrolli, 
aruandluse ja parandusmeetmete võtmise 
eest vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele 
ning kõigi sellest tulenevate teistes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmise eest, kuni 
vastutus säilitamiskoha eest on artikli 18 
lõigete 1–4 kohaselt üle antud pädevale 
asutusele. Käitaja vastutab ka 
säilitamiskoha pitseerimise ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eelmaldamise eest. Käitaja jääb 
vastutavaks vähemalt 50 aasta jooksul 
pärast koha sulgemist.

Or. en

Selgitus

Pika aja jooksul võivad isegi väga väikesed lekked nullida süsinikdioksiidi säilitamise 
leevendava mõju kliimamuutusele. Seetõttu on tähtis tagada, et sulgemisjärgset seiret 
jätkatakse piisava aja jooksul, et tagada lekete puudumine, ning et vastustuse üleandmine 
pädevale asutusele toimuks alles pärast selle ajavahemiku möödumist. Sarnased 
sulgemisjärgse seire sätted sisalduvad ka nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivis 
1999/31/EÜ prügilate kohta.
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Muudatusettepanek 130
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast säilitamiskoha sulgemist lõike 1 
punkti c kohaselt jääb pädev asutus 
vastutavaks hoolduse, seire, kontrolli 
teostamise ja parandusmeetmete võtmise 
eest vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele 
ning kõigi sellest tulenevate teistes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmise eest. 
Käesoleva direktiivi kohaseid 
sulgemisjärgseid nõudeid järgitakse 
esialgse sulgemisjärgse kava alusel, mis 
esitatakse artikli 7 lõike 7 kohaselt 
pädevale asutusele ja mille pädev asutus 
artikli 9 lõike 7 kohaselt heaks kiidab ning 
mida vajaduse korral ajakohastatakse.

4. Pärast säilitamiskoha sulgemist lõike 1 
punkti c kohaselt jääb pädev asutus 
vastutavaks hoolduse, seire, kontrolli 
teostamise ja parandusmeetmete võtmise 
eest vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele 
ning kõigi sellest tulenevate teistes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmise eest. 
Käesoleva direktiivi kohaseid 
sulgemisjärgseid nõudeid järgitakse 
esialgse sulgemisjärgse kava alusel, mis 
esitatakse artikli 7 lõike 7 kohaselt 
pädevale asutusele ja mille pädev asutus 
artikli 9 lõike 7 kohaselt heaks kiidab ning 
mida vajaduse korral ajakohastatakse. 
Käitaja jääb endiselt koha eest õiguslikult 
ja rahaliselt vastutavaks ning peaks 
säilitama rahalise või muu võrdväärse 
tagatise vastavalt artikli 19 lõike 2 punkti 
b alapunktile ii.

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus võtab üle koha eest vastutuse seoses eeskirjade eiramise, lekete või käitaja 
poolsete kohustuste täitmatajätmisega, siis peaks kulud kandma ikkagi käitaja.

Muudatusettepanek 131
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
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vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse 
täielikult määramata ajani. Käitaja peab 
selleks koostama aruande, milles tõendab 
selle tingimuse täitmist, ja esitama selle 
pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

vastutus suletud säilitamiskoha eest üle 
pädevale asutusele pärast 50-aastase 
perioodi möödumist ning pärast seda, kui 
kõik säilitamisloas esitatud tingimused 
vastutuse üleandmise kohta on täidetud. 
Käitaja peab selleks koostama aruande, 
milles tõendab selle tingimuse täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele vastutuse 
üleandmise heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vastutuse üleandmise tingimuseks peaks olema säilitamisloas esitatud asjakohaste nõuete 
täitmine.

Muudatusettepanek 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus otsust tehes on arvesse 
võtnud. Komisjon võib esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 133
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon võib esitada oma arvamuse 
heakskiitva otsuse kavandi kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle esitamist komisjonile.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon võib esitada oma arvamuse 
heakskiitva otsuse kavandi kohta 
kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile. Heakskiitvate 
otsuste kavanditele kohaldatakse ka 
artikli 6 lõike 2 a sätteid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni kaasamine heakskiitmise protsessi tagab direktiivi ühtse ja tugeva 
jõustamise kogu ELis. Kuna otsuse tulemuseks võib olla vastutuse ülekandmine pädevale 
asutusele, tuleb kaasata ka avalikkus (vt artikli 6 lõike 2 a selgitust).

Muudatusettepanek 134
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon võib esitada oma arvamuse 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon esitab oma arvamuse heakskiitva 
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heakskiitva otsuse kavandi kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle esitamist komisjonile.

otsuse kavandi kohta kuue kuu jooksul 
pärast selle esitamist komisjonile. 

Or. el

Muudatusettepanek 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus teavitab komisjon 
lõplikust otsusest, esitades põhjenduse 
juhul, kui otsus ei lange kokku komisjoni 
arvamusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 136
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise
sagedust piirata. Kui tehakse kindlaks leke 
või oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski vajaliku sagedusega uuesti, et 
hinnata probleemi ulatust ja 
parandusmeetmete tõhusust. 

Or. el
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Selgitus

Arvestades keskkonnakaitse ülekaalukat tähtsust ja selleks, et tagada lekete või eeskirjade 
oluliste eiramiste avastamine, tuleks seiret jätkata, kuigi väiksema sagedusega. 

Muudatusettepanek 137
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 jätkatakse seire teostamist 
järgneva 50 aasta jooksul. Nimetatud
tähtaja möödumisel võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

Or. en

Selgitus

Pärast vastutuse üleandmist peab seire jätkuma täiendava ohutusmeetmena.

Muudatusettepanek 138
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks oluline leke 
või oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

Or. de
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Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse „lekke” mõiste määratlust mõista nii, et tuleb tagada 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ning ohutuse seisukohast ka 
põhjendamatu.

Muudatusettepanek 139
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Kui avastatakse olulised eeskirjade 
eiramised või lekked, võtab pädev asutus 
vajalikud parandusmeetmed. Kui 
säilitamiskoha sulgemine on toimunud 
ebaõige või väärteabe põhjal, katab 
käitaja parandusmeetmete kulud ning 
jääb vastutavaks inimeste tervisele ja 
keskkonnale tekitatud kahjude eest. 
Kõikidel teistel juhtudel kaetakse kulud 
artikli 19 a alusel loodud fondist, mida 
rahastatakse käitajate sissemaksetega ja 
mida haldab pädev asutus.

Or. en

Selgitus

Sellel ajavahemikul, pärast vastutuse üleandmist, ei kata seire, parandusmeetmete või 
kolmandatele isikutele või keskkonnale tekitatud kahjude eest hüvituse maksmise kulusid 
enam mitte käitaja, välja arvatud juhul, kui sulgemine toimus ebatäpse või väära teabe 
põhjal, vaid need kaetakse erifondist, mis sarnaneb tuumaelektrijaamade sulgemise 
fondidega. 
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Muudatusettepanek 140
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ ja direktiivi 
2004/35/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine. Rahalise 
tagatise suuruseks tuleb määrata summa, 
mis kataks kohustused kolmandatele 
osapooltele tekitatava kahjuga seoses, 
samuti keskkonnakahjude kõrvaldamise 
kuludega seoses, ja see summa peaks 
olema vähemalt […] miljardit eurot.

Or. en

Selgitus

Rahaline tagatis on oluline vahend kindlustamaks, et käitajad täidavad oma käesoleva 
direktiivi järgseid kohustusi, mistõttu tuleks nõuda piisavalt suurt tagatist. Siiski tuleb 
kõnealuse tagatise suurus [x] alles määrata.

Muudatusettepanek 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise pärast
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säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.

säilitamisloa saamist, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi kohaselt väljaantud 
loast tulenevate kohustuste, kaasa arvatud 
sulgemiskorra ja sulgemisjärgsete 
kohustuste ning kõigi direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. en

Selgitus

Ebavajalike suurte kulude vältimine.

Muudatusettepanek 142
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise pärast
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.

Or. de

Selgitus

Rahalise tagatise esitamiseks on vaja olulisel määral kapitali. Ei ole õigustatud, et nende 
summade olemasolu nõutakse juba enne seda, kui esitatakse süsinikdioksiidi säilitamisloa 
taotlus (pidades silmas, et taotlust ei pruugita üldse rahuldada).
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Muudatusettepanek 143
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19a
Seire ja parandusmeetmete fondi loomine
Fond luuakse säilitamiskoha käitajate 
iga-aastaste sissemaksete kaudu ja seda 
haldab pädev asutus. Käitajate 
sissemaksed on proportsionaalsed 
säilitamiskoha mahuga süsinikdioksiidi 
mahuühikutes ja riskitasemega vastavalt I 
lisas sätestatud parameetritele. 
Sissemaksete tegemine lõpetatakse pärast 
vastutuse üleandmist pädevale asutusele. 
Fondi eesmärk on katta seire ja 
parandusmeetmete kulud, samuti tavaliste 
kahjudega (näiteks kahju tervisele, varale 
jne) ja keskkonnakahjudega seotud kulud 
pärast vastutuse üleandmist ning 
erakorralistel juhtudel ka enne vastutuse 
üleandmist, kui vastutust ei hõlma 
direktiiv 2004/35/EÜ või direktiiv 
2003/87/EÜ ja/või rahaline tagatis on 
ebapiisav või seda ei saa kasutada.

Or. en

Selgitus

Pärast vastutuse üleandmist, välja arvatud juhul, kui sulgemine toimus ebatäpse või väära 
teabe põhjal, ei tohiks parandusmeetmete või hüvituse maksmise kulusid katta erifondist, 
järgides tuumaelektrijaamade sulgemise fondide eeskuju.
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Muudatusettepanek 144
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil. 
Kasutajad kannavad siiski täielikult 
sellistele võrkudele ja kohtadele 
juurdepääsuga seotud kulud.

Or. en

Selgitus

Kuigi niisuguse avatud turu saavutamiseks vajaliku raamistiku loomise eest vastutavad 
liikmesriigid, katavad asjakohased transpordikulud täiel määral kasutajad.

Muudatusettepanek 145
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras 
ja seda teostavad vedajad, kes on täielikult 
lahutatud nii säilitamiskoha käitajatest 
kui ka kasutajatest (s.t energiatootjatest). 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

Or. en
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Selgitus

Et tagada õiglane ja võrdne juurdepääs transpordile, peaksid kasutajad ja vedajad olema 
juriidiliselt ja majanduslikult eraldiseisvad isikud. 

Muudatusettepanek 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 
säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele.

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 
säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele. Piiriüleste säilituskohtade puhul 
on lubade andjaks selle liikmesriigi 
ametiasutus, kelle territooriumil asub 
eeldatavasti suurim osa säilituskohast.

Or. en

Selgitus

Vastutuse selgitamine.

Muudatusettepanek 147
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib lisasid muuta. Käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
kavandatud meetmed võetakse vastu 
artikli 28 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.

Komisjon võib teha ettepanekuid lisade 
muutmiseks. Käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks kavandatud 
meetmed võetakse vastu artikli 28 lõikes 2 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
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korras.

Or. el

Muudatusettepanek 148
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EÜ
Artikkel 9 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.

Liikmesriigid tagavad, et mitte ühelegi 
põletusseadmele võimsusega vähemalt 300 
megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, ei anta 
luba, kui nende käitamise käigus 
vabaneks atmosfääri süsinikdioksiidi 
heitmeid rohkem kui 350 grammi kilovatt-
tunni toodetud energia kohta.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) (mis on usaldusväärne kliimamuutusi uuriv 
teadusasutus) andmetel paiskaks uus gaasil töötav soojust ja elektrit koos tootev jaam õhku 
keskmiselt ligikaudu 300 g CO2/kWh ning uus kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT) 
alla 350 g CO2/kWh. Süsinikdioksiidi kogumise korral langeksid viimati nimetatud jaama 
heitmed 40-60 grammini CO2/kWh, samal ajal kui uus peenestatud kivisütt kasutav jaam 
paiskaks sellisel juhul õhku vähem kui 145 g CO2/kWh. Seetõttu tundub 350 g CO2/kWh 
piirang fossiilkütusi kasutavate uute jaamade jaoks üsna mõistlik piir, kuna see võimaldaks 
kõigil käitajatel ja liikmesriikidel valida neile sobiv tehnoloogia (tehnoloogiliselt neutraalne).
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Muudatusettepanek 149
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33
Direktiiv 2004/35/EÜ
III lisa – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi XX/XX/EÜ kohane 
säilitamiskohtade käitamine;

14. süsinikdioksiidi transport geoloogilise 
säilitamise eesmärgil ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ kohane säilitamiskohtade 
käitamine; transpordi eest vastutamisega 
seoses tõlgendatakse mõistet „käitaja” 
direktiivi XX/XX/EÜ artikli 3 lõikes 9 a 
määratletud viisil.

Or. en

Selgitus

Transporti kui süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise lahutamatut osa tunnistatakse 
sõnaselgelt kui üht käesoleva direktiivi eesmärki. Keskkonnakahjudega seotud vastutust tuleks 
kohaldada ka süsinikdioksiidi transpordile ja sellega seotud riskidele.

Muudatusettepanek 150
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)
Direktiiv 2008/xx/EÜ
A lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Direktiivi 2008/XX/EÜ keskkonna 
kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu A 
lisasse lisatakse järgmine taane:
„süsinikdioksiidi transport geoloogilise 
säilitamise eesmärgil ning 
säilitamiskohtade käitamine vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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direktiivile XX/XX/EÜ süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise kohta;”

Or. en

Selgitus

Hiljuti vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu on EÜ tasandil otsene tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistuste põhimõtte väljendus keskkonnaõiguses, seetõttu tuleks selle kohaldamisala 
laiendada säilitamiskohtade käitajate tegevusele.

Muudatusettepanek 151
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [aasta pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kaks aastat pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. el

Muudatusettepanek 152
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist esitab komisjon artiklis 25 
viidatud aruannete valguses kavandatud 
läbivaatamise, võttes arvesse uusimat 
teadusinfot ning süsinikdioksiidi 
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säilitamise katseprojektide tulemusi ja 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia ärieesmärgil kasutamist.

Or. el

Selgitus

Muudatusettepanek 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis järgmiste kriteeriumide alusel. 
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist on lubatud, juhul kui see ei 
mõjuta suutlikkust teha kirjeldamise ja 
hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid.

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis järgmiste kriteeriumide ja parima 
võimaliku tehnika alusel. 
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist on lubatud, juhul kui see ei 
mõjuta suutlikkust teha kirjeldamise ja 
hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid.

Or. en

Selgitus

Täiendamine.

Muudatusettepanek 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) säilitamiskompleksi ümbritsevad alad, 
mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 

(h) säilitamiskompleksi ümbritsevad alad, 
mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 
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säilitamine säilitamiskohas; säilitamine säilitamiskohas, samuti 
hüdraulilise üksuse piirjooned;

Or. en

Selgitus

Erinevate säilitamisrajatiste tegutsemine sama hüdraulilise üksuse raames mõjutab 
paratamatult ülejäänud rajatiste toimimist hüdraulilises üksuses. Ühe hüdraulilise üksuse 
raames võib säilitamisloa väljastada ainult ühele käitlejale korraga.

Muudatusettepanek 155
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) võimalik kokkupuude teiste 
tegevusaladega (sh süsivesinike uurimine, 
tootmine ja ladustamine, põhjaveekihtide 
geotermiline kasutamine);

(k) võimalik kokkupuude teiste 
tegevusaladega (sh süsivesinike uurimine, 
tootmine ja ladustamine) ning ennekõike 
konkurents taastuvenergiaallikatega 
(näiteks põhjaveekihtide geotermiline 
kasutamine);

Or. en

Selgitus

Koha kasutamine süsinikdioksiidi säilitamise kohana ei tohiks kahjustada taastuvate 
energiaallikate kasutamist, mille suhtes EÜ-l on siduv eesmärk, ega teisi tema 
varustuskindluse suhtes kriitilise tähtsusega võimalusi.

Muudatusettepanek 156
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kaugus võimalikust süsinikdioksiidi (l) kaugus võimalikust süsinikdioksiidi 
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allikast või allikatest (kaasa arvatud 
säilitamiseks ökonoomselt kättesaadava 
süsinikdioksiidi potentsiaalne hinnanguline 
üldmass).

allikast või allikatest (kaasa arvatud 
säilitamiseks ökonoomselt kättesaadava 
süsinikdioksiidi potentsiaalne hinnanguline 
üldmass), kuna transport pika vahemaa 
taha võib muutuda majanduslikult 
mittetasuvaks, samuti turvalise ja piisava 
transpordivõrgustiku olemasolu.

Or. en

Selgitus

Transpordiühenduse olemasolu on olulise tähtsusega ja seda tuleks säilitamiskoha valikul 
selgelt arvesse võtta. Samuti tuleks arvesse võtta transpordil läbitavat vahemaad, kuna 
süsinikdioksiidi transportimine rohkem kui 100 km kaugusel asuvasse säilitamiskohta võib 
olla majanduslikult mittetasuv.
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