
AM\729033HU.doc PE407.924v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT

2004 









 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2008/0015(COD)

19.6.2008

MÓDOSÍTÁS:
29 - 156

Véleménytervezet
Françoise Grossetête
(PE404.776v01-00)

a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK 
irányelv és az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))



PE407.924v01-00 2/89 AM\729033HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\729033HU.doc 3/89 PE407.924v01-00

HU

Módosítás 29
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szén-dioxid elkülönítése és geológiai 
tárolása (CET) az éghajlatváltozás 
mérséklésének egyik eszköze. A folyamat 
az ipari létesítményekből származó szén-
dioxid (CO2) elkülönítését, a tárolóhelyre 
való elszállítását, valamint állandó tárolás 
céljából erre alkalmas földtani közegekbe 
való besajtolását foglalja magában.

(4) A szén-dioxid elkülönítése és geológiai 
tárolása (CET) az éghajlatváltozás 
mérséklésének egyik eszköze. A folyamat 
az ipari létesítményekből származó szén-
dioxid (CO2) elkülönítését, a tárolóhelyre 
való elszállítását, valamint állandó tárolás 
céljából erre alkalmas földtani közegekbe 
való besajtolását foglalja magában. Annak 
érdekében, hogy ne korlátozzuk a CET 
technológia feltételezett előnyeit a 
csökkentett széndioxid-kibocsátás terén, 
különös gondossággal kell biztosítani, 
hogy ez a technológia ne szolgáljon 
ösztönzőül a hagyományos tüzelőanyaggal 
működő erőművek számának növeléséhez. 

Or. el

Módosítás 30
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A CO2 kivonásának, szállításának és 
tárolásának összetevői külön-külön 
kísérleti projektek tárgyát képezik, ám 
szükség van a CET teljes folyamatába 
történő beillesztésükre, valamint a 
technológiai költségek leszorítására. Az 
európai vállalatok részvételével zajló 
legnagyobb, szén-dioxid tárolással 
foglalkozó projektek: az Északi-tengernél 
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zajló Sleipner projekt (Statoil) és az 
Algériában zajló In Salah projekt (Statoil, 
PB és Sonatrach). Egyéb, folyamatban 
lévő kísérleti projektek: a németországi 
Schwartze Pumpében (Brandenburg) 
folytatott Vattenfall projekt és a Total 
CET-projektje a franciaországi Lacq-
medencében.

Or. de

Indokolás

A véleménytervezethez képest annak tisztázása, hogy az eddig végrehajtott projektek nem 
demonstrációs projektek, hanem kísérleti projektek voltak.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A CET-technológia alkalmazásának 
sikeres támogatása érdekében a tárolási 
helyszínre vonatkozó jogi keret mellett a 
lehető legsürgősebben szükség van a 
technológia további fejlesztését célzó 
ösztönzőkre, bemutatóüzemek 
létrehozásának támogatására, valamint a 
tagállamok által a szállítás biztosítása 
érdekében létrehozott jogi keretre. 

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy szükség van a CET-technológiákra és a demonstrációs üzemekre 
vonatkozó további jogi döntésekre és azok pénzügyi támogatására.
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Módosítás 32
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán
kívülre nyúló földtani közegekben való 
geológiai tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását.

(14) Ezt az irányelvet csak a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Ezen irányelv területi 
hatályán kívül nem engedélyezhető a CO2

geológiai tárolása – beleértve a 
tengerfenék alatti tárolást is. A CO2

tengerfenék alatti közegekben való 
tárolását csak az olyan nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően lehet 
megvalósítani, amelyeknek a tagállamok 
és/vagy a Közösség részes fele. A CO2 

vízoszlopban való tárolása nem 
engedélyezhető sem ezen irányelv területi 
hatályán belül, sem azon kívül.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az irányelv területi hatályának tisztázása, és annak biztosítása, hogy az 
irányelv csak az EK-n belüli geológiai tárolásra vonatkozik, és tiszteletben tartja az e
területre vonatkozó olyan nemzetközi szabályokat és megállapodásokat, mint például a 
Londoni Egyezmény 1996. évi jegyzőkönyve.  A vízoszlop alatti tárolásra vonatkozóan e 
módosítás célja annak biztosítása, hogy a tárolást kifejezetten tiltsák nem csak a kontinentális 
lemezekben és a gazdasági zónákban, de a nyílt tengeren is.
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Módosítás 33
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán 
kívülre nyúló földtani közegekben való 
geológiai tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását.

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 150 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a
küszöbérték lehetővé teszi, hogy a 
tagállamokban a már meglévő vagy 
tervezett K+F kísérleti projekteket kizárják 
ezen irányelv hatálya alól, és más 
kapcsolódó közösségi jogi aktusok 
szempontjából is alkalmas elhatárolásnak 
tűnik. Indokolt megtiltani a CO2-nek az 
ezen irányelv területi hatályán kívülre 
nyúló földtani közegekben való geológiai 
tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását.

Or. en

Indokolás

A számos uniós országban mostanában kezdeményezett legnagyobb K+F kísérleti projekt 
kapacitása körülbelül 30 mW 120–140 kt-s teljes befecskendezésre vonatkozóan. Az Európai 
Bizottság által a K+F kísérleti projektek kizárása érdekében javasolt küszöbérték nem teszi 
lehetővé az ilyen K+F kísérleti projektek kizárását az irányelv hatálya alól, melynek 
következménye, hogy az irányelv beleavatkozhat a nemzeti hatóságoktól kapott engedélyekbe 
e K+F kísérleti projektek teljesítményének vonatkozásában. Ezért alapvető fontosságú, hogy a 
Bizottság által javasolt 100 kt-s küszöbértéket 150 kt-ra növeljük.
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Módosítás 34
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ezen irányelv hatálya alól ki kell 
zárni a szénhidrogének fokozott 
visszanyerését (azaz a természetes úton 
termelt szénhidrogéneken kívüli, 
folyadékinjektálással vagy más módon 
előállított szénhidrogének visszanyerését).  
A szénhidrogének fokozott visszanyerése 
gazdasági szempontból megvalósítható 
tevékenység, és mindeddig akként 
végezték. Emellett a szénhidrogének 
fokozott visszanyerése nem csökkenti az 
éghajlatváltozást okozó gázkibocsátásokat, 
mivel csak a széndioxidot tekintve, az ezzel 
az eljárással keletkező szénhidrogének az 
életciklusuk során végül kiegyenlítik majd 
a CO2-tárolás enyhítő hatását. Ennélfogva 
az ezen irányelv szerinti geológiai 
tárolásba ez a folyamat nem tartozhat 
bele.

Or. en

Indokolás

Mivel ezen irányelv célja, hogy eszközként szolgáljon az üvegházhatású gázok EU-n belüli 
csökkentésére – összhangban a kötelező célkitűzésével, ellentmondásos lenne annak 
hatályába belevenni a szénhidrogének fokozott visszanyerését, mivel ez ahhoz vezetne, hogy 
további fosszilis üzemanyagot állítanának elő, és ezáltal több CO2 kerülne a légkörbe.

Módosítás 35
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját (15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
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területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki.
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon.
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és
egyébiránt nem várhatóak jelentős
környezeti és egészségügyi
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki.
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon.
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak egyáltalán semmiféle
kockázata nincsen, és egyáltalán nincsen 
semmiféle kockázata annak, hogy az 
káros környezeti vagy egészségügyi
következményekkel járjon. Ezen 
túlmenően tárolóhelyként csak olyan 
terület jelölhető ki, amely esetén a CO2-
tárolás nem ütközik sem közvetlenül sem 
közvetve más aktuális vagy jövőbeli 
energiaügyi kérdéssel, beleértve az EK 
energiaellátásának biztonságához 
kapcsolódó stratégiákat (pl. gáztárolás) 
vagy a megújuló (pl. geotermikus) 
energiaforrások használatát is. E 
kritériumok teljesülése érdekében olyan 
konkrét követelményeket indokolt 
meghatározni, amelyek a potenciális 
tárolókomplexum műszaki jellemzőinek 
meghatározásán és értékelésén alapulnak.

Or. en

Indokolás

A „jelentős” és a „várható” szavak nem elég pontosak. A tárolóhely kiválasztásakor alapvető 
fontosságú, hogy a szivárgásnak és a káros hatásoknak semmiféle kockázata ne legyen. Ezen 
túlmenően a CO2-tárolásra használt tárolóhely nem ütközhet sem a megújuló energiaforrások 
használatával, amellyel kapcsolatban az EK-t meghatározott cél köti, sem más olyan 
lehetőséggel, amely az energiaellátás biztonsága szempontjából kulcskérdés.
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Módosítás 36
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki.
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon.
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős 
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki.
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon.
Ennek megfelelően a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a tárolóhelyek 
kiválasztásakor a lehető legobjektívebb és 
leghatékonyabb módon figyelembe vegyék 
saját geológiai adottságaikat, például a 
földrengésveszélyt. Tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős 
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

Or. el

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kiválasszák saját tárolóhelyeiket, mivel nekik 
van a legtöbb információjuk a különleges helyi geológiai adottságokról, és ezen információ 
felhasználásával a legjobb döntést tudják hozni arra vonatkozóan, hogy meg lehet-e tenni a 
szükséges beruházásokat. 
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Módosítás 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és
az ezen tevékenység elvégzéséhez 
szükséges időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Amennyiben 
nem történik meg semmilyen tevékenység 
elvégzése, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a talajfelderítési engedélyt 
visszavonják és más jogalanynak 
adhassák.

Or. en
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Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és a beruházások védelme.

Módosítás 38
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történjen. A talajfelderítésre 
irányuló beruházások védelme és 
ösztönzése érdekében kívánatos, hogy a 
talajfelderítési engedélyek behatárolt 
földrajzi területre és határozott időre 
szóljanak; indokolt úgy rendelkezni, hogy 
e határozott idő alatt az engedélyes 
kizárólagosan legyen jogosult a potenciális 
CO2-tárolókomplexum felderítésére. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ezen időszak alatt a tárolókomplexum más 
olyan célra ne legyen igénybe vehető, 
amely akadályozná az engedélyes 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyenlő feltételeket igyekszik teremteni és elkerülni a CO2-tárolás piacán belül a 
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verseny torzulását.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. A 
talajfelderítési munkálatok elvégzése és a 
szükséges beruházások megtétele igazolja 
a talajfelderítési engedéllyel rendelkező 
azon várakozását, hogy ő kapja majd a
tárolási engedélyt is.

Or. en

Indokolás

Ösztönzést teremt a talajfelderítési munkálatok elvégzésére.

Módosítás 40
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolóhely 
üzemeltetőinek teljes mértékben el kell 
különülniük a felhasználóktól (vagyis az 
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teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

energiatermelőktől). A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

Or. en

Indokolás

A tulajdonlás elkülönítése azért szükséges, hogy biztosítsák a felhasználók számára a 
tárolóhelyekhez való nyílt piaci, méltányos és egyenlő hozzáférést.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy
valamennyi tárolási engedély tervezetét
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(18) A tagállamoknak lehetőségük van 
arra, hogy a tárolási engedély tervezetét
jóváhagyás céljából benyújtsák a 
Bizottságnak.

Or. en



PE407.924v01-00 14/89 AM\729033HU.doc

HU

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 42
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy 
valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(18) A tárolási engedélyeket minden 
tagállam illetékes hatósága adja ki a 
Bizottsággal való konzultáció mellett. A
tárolási engedélyek tervezetét meg kell
küldeni a Bizottságnak, amelynek 12 
hónap áll rendelkezésére a 
véleményezésre. Az illetékes hatóság 
mindaddig, amíg a Bizottság véleményt 
nem nyilvánít, tartózkodik a végleges 
engedélyre vonatkozó döntéshozataltól. Az 
illetékes hatóság ezt a véleményt az 
engedélyre vonatkozó végső döntésük 
meghozatalakor tekintetbe kell venniük, és 
a Bizottság véleményétől való esetleges 
eltéréseket indokolniuk kell. Kívánatos, 
hogy a közösségi szintű felülvizsgálat 
segítse az irányelv követelményeinek 
egységes alkalmazását a Közösségen belül.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság alapvető szerepet játszik az irányelv egész EU-n belüli határozott és 
egységes végrehajtásának biztosításában. Ezért a Bizottságot hatékonyan be kell vonni az 
engedélyek kiadásának folyamatába.
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Módosítás 43
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az engedélyezési eljárás 
elszámoltathatóságának és 
átláthatóságának javítása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
közvélemény megfelelő és hatékony 
hozzáféréssel rendelkezzen az 
információkhoz, a részvételi jogokhoz és a 
jogorvoslathoz mind a talajfelderítés, 
mind a tárolás engedélyezési eljárása 
tekintetében – az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi rányelv1, 
valamint a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv2 vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően.
1  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezménynek és az információhoz való hozzáférésről és a nyilvánosság 
részvételéről szóló vonatkozó közösségi eszközöknek megfelelően a nyilvánosságot 
hatékonyan be kell vonni a megfelelő (talajfelderítési és tárolási) engedélyek megadására 
vonatkozó döntésekbe. A nyilvánosság ily módon történő bevonásának biztosítania kell az 
átláthatóságot és a nyilvánosság további tájékoztatását a CET-ről.



PE407.924v01-00 16/89 AM\729033HU.doc

HU

Módosítás 44
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a
lehetőségekhez mérten a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság szabálytalanságok, szivárgások vagy az 
üzemeltető részéről elkövetett hibák miatt átvesz egy létesítményt, a költségeket továbbra is a 
volt üzemeltetőnek kell viselnie.
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Módosítás 45
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a 
lehetőségekhez mérten a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy
jelentős szivárgásról értesíti, ha az 
üzemeltető által benyújtott jelentésből vagy 
helyszíni ellenőrzés során az derül ki, hogy 
az engedélyben meghatározott feltételek 
nem teljesülnek, valamint akkor, ha 
egyébként úgy értesül, hogy az üzemeltető 
nem teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a 
lehetőségekhez mérten a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.
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Módosítás 46
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét.
Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani.

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 

a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét.

Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 

üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –

folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 

sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 

rendelkező hatóságnak be kell nyújtani. A 
tengerfenék alatti geológiai tárolás esetén 
a nyomon követést még jobban hozzá kell 

igazítani a CET-technológiák tengeri 
környezetben történő alkalmazásához 

kapcsolódó bizonytalanságokhoz és 
működési nehézségekhez.

Or. en

Indokolás

A tengerfenék alatti tárolást fokozottan nyomon kell követni, tekintve annak nehézségeit, nem 
utolsó sorban a szivárgás észlelését, és a tengeri ökoszisztéma különös sérülékenységét.
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Módosítás 47
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi 
szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 
következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó tárolóhelyek üzemeltetésére. Az 
éghajlati rendszer szivárgás miatti 
károsodásáért viselt felelősség 
szabályozása érdekében indokolt az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok 
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy szivárgás 
esetén – egy, a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságnak benyújtott és e hatóság 
által jóváhagyott korrekciós intézkedési 
terv alapján – korrekciós intézkedéseket 
hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza 
meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 

(23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi 
szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 
következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó, geológiai tárolás céljából végzett 
CO2-szállításra és a tárolóhelyek 
üzemeltetésére. Az éghajlati rendszer 
szivárgás miatti károsodásáért viselt 
felelősség szabályozása érdekében indokolt 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok 
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy szivárgás 
esetén – egy, a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságnak benyújtott és e hatóság 
által jóváhagyott korrekciós intézkedési 
terv alapján – korrekciós intézkedéseket 
hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza 
meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
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meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie.

hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 
meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie. A 
szállítás és tárolás során a működési, 
lezárási és lezárás utáni szakaszban 
okozott környezeti károk orvoslásának 
költségeit – a fent említett eszközök által 
nem lefedettek tekintetében, vagy 
amennyiben nem áll rendelkezésre vagy 
nem elegendő a pénzügyi fedezet, 
valamint a polgári vagyon, egészség stb. 
hagyományos értelemben vett károsodása 
esetén, amennyiben nem áll rendelkezésre 
vagy nem elegendő a pénzügyi fedezet –
egy olyan alapból kell fedezni, amelyet a 
tárolóhely-üzemeltetők hozzájárulásaiból 
finanszíroznak és az illetékes hatóság 
kezel. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 48
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi 
szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 

(23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi 
szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 
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következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó tárolóhelyek üzemeltetésére. Az 
éghajlati rendszer szivárgás miatti 
károsodásáért viselt felelősség 
szabályozása érdekében indokolt az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok 
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy szivárgás 
esetén – egy, a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságnak benyújtott és e hatóság 
által jóváhagyott korrekciós intézkedési 
terv alapján – korrekciós intézkedéseket 
hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza 
meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 
meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie.

következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó tárolóhelyek üzemeltetésére. Az 
éghajlati rendszer szivárgás miatti 
károsodásáért viselt felelősség 
szabályozása érdekében indokolt az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a jelentős szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok 
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy jelentős
szivárgás esetén – egy, a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságnak benyújtott 
és e hatóság által jóváhagyott korrekciós 
intézkedési terv alapján – korrekciós 
intézkedéseket hozzanak. Ha az üzemeltető 
nem hozza meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 
meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie.

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.
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Módosítás 49
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tárolóhely bezárását követően, 
mindaddig, amíg a tárolóhelyre vonatkozó 
felelősséget a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak át nem adja, az üzemeltetőnek 
továbbra is felelnie kell ezen irányelv 
követelményeinek megfelelően – egy, a 
bezárást követő időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és e hatóság által jóváhagyott 
terv alapján – a fenntartásért, a folyamatos 
és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felelnie kell valamennyi, a 
közösségi jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért.

(25) A tárolóhely bezárását követően, 
mindaddig, amíg a tárolóhelyre vonatkozó 
felelősséget a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak át nem adja, az üzemeltetőnek 
továbbra is felelnie kell ezen irányelv 
követelményeinek megfelelően – egy, a 
bezárást követő időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és e hatóság által jóváhagyott 
terv alapján – a fenntartásért, a folyamatos 
és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felelnie kell valamennyi, a 
közösségi jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. A működtető 
továbbra is felelősségel tartozik a 
tárolóhely lezárását követő legalább 50 
évig.

Or. en

Indokolás

Hosszú idő alatt még a legkisebb szivárgás is kiegyenlítheti a CO2-tárolás éghajlatváltozást 
csökkentő hatását; éppen ezért fontos, hogy a tárolóhely lezárása után bizonyos ideig 
továbbra is biztosítsák a felügyeletet, és gondoskodjanak arról, hogy ne lépjen fel szivárgás, 
valamint a felelősség csak ezen időtartam leteltét követően szálljon át az illetékes hatóságra. 
A hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv hasonló 
előírásokat tartalmaz a lezárást követő felügyeletre vonatkozóan.
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Módosítás 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet 
a megküldéstől számítva hat hónapon 
belül véleményezheti. A nemzeti 
hatóságoknak ezt a véleményt a végső 
jóváhagyási határozat meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. A tárolási engedélyek 
tervezetének közösségi szintű 
felülvizsgálatához hasonlóan ez esetben is 
kívánatos, hogy a jóváhagyási határozatok 
közösségi szintű felülvizsgálata segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. en
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Indokolás

Debureaucratisation and subsidiarity.

Módosítás 51
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettséget is – akkor 
adható át a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, ha és amikor minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad.
Ebből a célból indokolt megkövetelni, 
hogy az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet a 
megküldéstől számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt a végső jóváhagyási 
határozat meghozatalakor figyelembe kell 
venniük, és a Bizottság véleményétől való 
esetleges eltéréseket indokolniuk kell. A 
tárolási engedélyek tervezetének közösségi 
szintű felülvizsgálatához hasonlóan ez 
esetben is kívánatos, hogy a jóváhagyási 
határozatok közösségi szintű 
felülvizsgálata segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség 
akkor adható át a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, ha és amikor minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad.
Ebből a célból indokolt megkövetelni, 
hogy az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet a 
megküldéstől számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt a végső jóváhagyási 
határozat meghozatalakor figyelembe kell 
venniük, és a Bizottság véleményétől való 
esetleges eltéréseket indokolniuk kell. A 
tárolási engedélyek tervezetének közösségi 
szintű felülvizsgálatához hasonlóan ez 
esetben is kívánatos, hogy a jóváhagyási 
határozatok közösségi szintű 
felülvizsgálata segítse az irányelv
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül. A felelősség 
átruházásának jóváhagyása során a 
tagállamoknak az engedélyezési eljárásra 
vonatkozókhoz hasonló jogi feltételek 
mellett biztosítaniuk kell az átláthatóságot 
és az elszámoltathatóságot azáltal, hogy 
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megfelelő és hatékony hozzáférést 
biztosítanak az információkhoz, a 
nyilvánosságot megillető részvételi 
jogokhoz és biztosítják a nyilvánosság 
számára a jogorvoslathoz való 
hozzáférést.  

Or. en

Indokolás

A felelősség átruházása során a nyomon követés felelőssége az illetékes hatóságra száll át, 
azonban a nyomon követés, valamint a javítási intézkedések és a harmadik félnek vagy a 
környezetben okozott károk megtérítésének költségeit egy külön alapnak kell fedeznie. Az, 
hogy az Aarhusi Egyezménynek és a vonatkozó közösségi eszközöknek megfelelően bevonják a 
nyilvánosságot, az átláthatóságot és a nyilvánosság CET-vel kapcsolatos tájékoztatását 
hivatott szolgálni.

Módosítás 52
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény. A 
felelősség átadását követően a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nem téríttetheti meg a 
korábbi üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

(27) A felelősség átadását követően még 
legalább 50 évig folytatni kell a nyomon 
követést. Amennyiben bármilyen jelentős 
rendellenességre vagy szivárgásra derül 
fény, az illetékes hatóságnak meg kell 
tennie a szükséges lépéseket. Ha a 
tárolóhely lezárása nem megfelelő vagy 
valótlan információkon alapult, a 
működtetőnek továbbra is felelősséget kell 
vállalnia a helyreállító intézkedésekért és 
az emberi egészségben vagy a 
környezetben okozott esetleges károkért. A 
felmerülő költségeket minden egyéb 
esetben az üzemeltetők hozzájárulásaiból 
finanszírozott, az illetékes hatóság által 
kezelt fent említett alapból kell fedezni  

Or. en
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Indokolás

További biztonsági intézkedésként szükség van arra, hogy a felelősség átadását követően is 
rendszeres ellenőrzéseket végezzenek. Ezen időszak alatt – kivéve, ha a lezárás nem megfelelő 
vagy valótlan információkon alapult – a nyomon követés, a helyreállító intézkedések vagy a 
harmadik félnek, illetve a környezetben okozott károk megtérítését már nem az üzemeltető, 
hanem az atomerőművek leszerelésére létrehozott alap modelljéről mintázott külön alap fogja 
fedezni.

Módosítás 53
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény. A felelősség 
átadását követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság nem téríttetheti meg a korábbi 
üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha jelentős szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény. A 
felelősség átadását követően a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nem téríttetheti meg a 
korábbi üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.
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Módosítás 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem 
benyújtása előtt – óvadék nyújtásával vagy 
más egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők a tárolóhely használata előtt –
óvadék nyújtásával vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítésével –
gondoskodjanak a tartalékképzésről.

Or. en

Indokolás

Költségcsökkentés.

Módosítás 55
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK
határozatból fakadó kötelezettségek, 

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosítsák a bezárásra és 
a bezárást követő időszakra vonatkozó 
kötelezettségek, a 2003/87/EK és a 
2004/35/EK irányelvből fakadó 
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valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem benyújtása 
előtt – óvadék nyújtásával vagy más 
egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

kötelezettségek, valamint az ezen 
irányelvben a jelentős rendellenesség és 
szivárgás esetére előírt, korrekciós 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem benyújtása 
előtt – óvadék nyújtásával vagy más 
egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

Or. en

Indokolás

Az óvadék fontos eszköz annak biztosításához, hogy az üzemeltetők teljesítsék ezen irányelvből 
fakadó kötelezettségeiket. A környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvnek megfelelően a 
környezeti károk helyreállítását is fedezni kell.

Módosítás 56
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem benyújtása
előtt – óvadék nyújtásával vagy más 
egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és jelentős szivárgás esetére 
előírt, korrekciós intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségek 
teljesítése. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a kérelmezők az 
engedélykérelem benyújtása után – óvadék 
nyújtásával vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítésével –
gondoskodjanak a tartalékképzésről.
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Or. de

Indokolás

Az óvadék  biztosítása jelentős tőkét igényel. Nem indokolt, hogy a kérdéses alapok 
rendelkezésre bocsátását már a széndioxid-tárolóra vonatkozó engedély benyújtása előtt 
előírják (figyelembe véve, hogy a kérelmet nem biztos, hogy jóváhagyják).

Módosítás 57
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és -
tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2 
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és -
tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ez azt jelenti, 
hogy a szállítási üzemeltetőknek teljes 
mértékben el kell különülniük a 
tárolóhely-üzemeltetőktől és a 
felhasználóktól (vagyis az 
energiatermelőktől) egyaránt. A szén-
dioxid elkülönítésének helyszínéről a 
tárolás helyszínére történő szállításának 
valamennyi költségét az utóbbi állja. A 
szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez 
való hozzáférés feltételeit tagállami szinten 
kell meghatározni; a tagállamoknak ebben 
a tekintetben a méltányos és nyitott 
hozzáférés elvét kell alkalmazniuk, és 
figyelembe kell venniük egyebek mellett a 
rendelkezésre álló, illetve ésszerűen 
rendelkezésre bocsátható szállító- és 
tárolókapacitás nagyságát, valamint azt, 
hogy a nemzetközi jog és a közösség jog 
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vitarendezési eljárások. alapján fennálló CO2-kibocsátás-
csökkentési kötelezettségük mekkora 
hányadát kívánják a CO2 elkülönítésével 
és geológiai tárolásával teljesíteni. A 
tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

Or. en

Indokolás

A szállításhoz való igazságos és egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a felhasználóknak 
és a s zállítási üzemeltetőknek jogi és gazdasági értelemben el kell különülniük. A tagállamok 
felelősek az ilyen nyitott piac eléréséhez szükséges keret felállításáért, a vonatkozó szállítási 
költségekért pedig továbbra is a felhasználók vállalják a teljes felelősséget.

Módosítás 58
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Rendelkezéseket kell megállapítani 
annak biztosítására, hogy az 
országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítsék ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit.

(30) Rendelkezéseket kell megállapítani 
annak biztosítására, hogy az 
országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítsék ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit, valamint 
azon nemzetközi egyezmények előírásait, 
amelyeket a tagállam és/vagy a Közösség 
aláírt. A 85/337/EEC irányelv 7. cikke is 
érvényes erre az esetre. 

Or. en
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Indokolás

Határokon átnyúló szállítás és tárolóhely esetén a tárgyhoz tartozó döntéshozatalba 
ténylegesen be kell vonni valamennyi tagállamot és a nemzeti közvéleményt is.

Módosítás 59
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Kívánatos, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nyilvántartást hozzon 
létre és vezessen a bezárt tárolóhelyekről 
és az ezeket övező tárolókomplexumokról, 
ideértve a térbeli kiterjedésüket ábrázoló 
térképeket is; ezeket az információkat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságoknak a kapcsolódó tervezési és 
engedélyezési eljárások során figyelembe 
kell venniük. Erről a nyilvántartásról 
értesíteni kell a Bizottságot.

(31) Kívánatos, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nyilvántartást hozzon 
létre és vezessen a működő és a bezárt 
tárolóhelyekről és az ezeket övező 
tárolókomplexumokról, ideértve a térbeli 
kiterjedésüket ábrázoló térképeket is; 
ezeket az információkat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak a 
kapcsolódó tervezési és engedélyezési 
eljárások során figyelembe kell venniük.
Erről a nyilvántartásról értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Mivel a tárolóhelyek működése nagyon hosszú ideig is eltarthat, a biztonság és az 
átláthatóság érdekében ezeket a helyeket is nyilvántartásba kell venni.

Módosítás 60
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 

(33) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
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alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Az ezen irányelv értelmében 
megadott engedélyből származó 
kötelezettségek, többek között a korrekciós 
intézkedések megtétekére vonatkozó 
kötelezettség súlyos megsértése esetén, 
amely a CO2 talajba, levegőbe vagy vízbe 
történő kibocsátásával jár, az üzemeltetők 
a környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló …-i 2008/XX/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv feltételei 
szerint további büntetőjogi felelősségre 
vonhatók.

Or. en

Indokolás

Az újonnan elfogadott, a környezet büntetőjog általi védelméről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv képezi közösségi szinten a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók 
elvének kifejeződését a környezetvédelmi jogszabályokban, és ezért hatályát ki kell terjeszteni 
a tárolóhely-üzemeltetők tevékenységeire is.

Módosítás 61
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A 85/337/EGK irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tárgyi hatálya a 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamok 
elkülönítését és szállítását, valamint az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyeket is tartalmazza. A 96/61/EK 
irányelvet módosítani kell oly módon, 
hogy tárgyi hatálya az irányelv hatálya alá 
tartozó létesítményekből származó, 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamokat 
is tartalmazza. A 2004/35/EK irányelvet 
módosítani kell oly módon, hogy tárgyi 

(35) A 85/337/EGK irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tárgyi hatálya a 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamok 
elkülönítését és szállítását, valamint az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyeket is tartalmazza. A 96/61/EK 
irányelvet módosítani kell oly módon, 
hogy tárgyi hatálya az irányelv hatálya alá 
tartozó létesítményekből származó, 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamokat 
is tartalmazza. A 2004/35/EK irányelvet 
módosítani kell oly módon, hogy tárgyi 
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hatálya az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyek üzemeltetését is tartalmazza.

hatálya a CO2 geológiai tárolás céljából 
történő szállítását és az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó tárolóhelyek 
üzemeltetését is tartalmazza.  

Or. en

Indokolás

A szállítást, ami a CET-folyamat szerves része, kifejezetten be kell vonni az irányelv témái 
közé.

Módosítás 62
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A kis szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelésre való áttérés 
összefüggésében a fosszilis tüzelésű 
erőművekre irányuló villamosenergia-
termelési célú beruházásoknak elő kell 
segíteniük a kibocsátás jelentős mértékű 
csökkentését. Ebből a célból a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes 
szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 
2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítása révén meg kell 
követelni, hogy valamennyi olyan 
tüzelőberendezés esetében, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépését követően adtak ki 
eredeti építési engedélyt vagy eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű helyet kell hagyni a CO2 
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára, továbbá előzetesen 
meg kell vizsgálni az alkalmas 
tárolóhelyek és szállítóhálózatok meglétét 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki megvalósíthatóságát.

(37) A nagy tüzelőberendezésekből 
származó egyes szennyező anyagok 
levegőbe történő kibocsátásának 
korlátozásáról szóló 2001/80/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosítása 
révén meg kell követelni, hogy valamennyi 
olyan tüzelőberendezés esetében, amelyre 
ezen irányelv hatálybalépését követően 
adtak ki eredeti építési engedélyt vagy 
eredeti működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű helyet kell hagyni a CO2 
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára, továbbá előzetesen 
meg kell vizsgálni az alkalmas 
tárolóhelyek és szállítóhálózatok meglétét 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki megvalósíthatóságát.
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Or. en

Indokolás

A fosszilis tüzelésű eőművek támogatása természetéből adódóan ellentétes az EU azon 
célkitűzésével, mely szerint csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 63
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A kis szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelésre való áttérés
összefüggésében a fosszilis tüzelésű 
erőművekre irányuló villamosenergia-
termelési célú beruházásoknak elő kell 
segíteniük a kibocsátás jelentős mértékű 
csökkentését. Ebből a célból a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes 
szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 
2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítása révén meg kell 
követelni, hogy valamennyi olyan 
tüzelőberendezés esetében, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépését követően adtak ki 
eredeti építési engedélyt vagy eredeti
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű helyet kell hagyni a CO2 
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára, továbbá előzetesen 
meg kell vizsgálni az alkalmas 
tárolóhelyek és szállítóhálózatok meglétét 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki megvalósíthatóságát.

(37) A kis szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelésre való áttérés
feltétele, hogy elsősorban az alternatív, 
például a megújuló energiára irányuló 
befektetések, továbbá a fosszilis tüzelésű 
erőművekre irányuló villamosenergia-
termelési célú beruházások segítsék elő a 
kibocsátás jelentős mértékű csökkentését.
Ebből a célból a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes 
szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 
2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítása révén meg kell 
követelni, hogy valamennyi olyan 
tüzelőberendezés esetében, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépését követően adtak ki 
eredeti építési engedélyt vagy eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű helyet kell hagyni a CO2 
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára, továbbá előzetesen 
meg kell vizsgálni az alkalmas 
tárolóhelyek és szállítóhálózatok meglétét 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki megvalósíthatóságát.

Or. el
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Módosítás 64
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolás céljából történő 
szállítására és geológiai tárolására.

Or. en

Indokolás

A szállítást, ami a CET-folyamat szerves része, kifejezetten be kell vonni az irányelv témái 
közé.

Módosítás 65
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az
emberi egészséget veszélyeztető
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó
és biztonságos föld alatti tárolása, és
egyúttal a negatív környezeti vagy emberi 
egészséget veszélyeztető hatások 
kockázatának megelőzése.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás enyhítésére irányuló célkitűzésével összhangban az irányelvnek a CO2-
tárolás előfeltételeként maximálisan gondoskodnia kell arról, hogy a szén-dioxid véglegesen 
és biztonságosan tárolódjon a felszín alatt, és ki kell zárnia a negatív környezeti és 
egészségügyi hatások kockázatát.
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Módosítás 66
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal
valamennyi ezzel járó negatív környezeti
hatás és az emberi egészséget 
veszélyeztető kockázat megelőzése, 
illetőleg minimalizálása.

Or. el

Módosítás 67
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv – az Egyesült Nemzetek 
tengerjogi egyezménye (UNCLOS) 
fogalommeghatározásaival összhangban –
a CO2-nek a tagállamok területén, 
kizárólagos gazdasági övezetén és
kontinentális talapzatán belül megvalósuló 
geológiai tárolására alkalmazandó.

(1) Ez az irányelv kizárólag a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és – az Egyesült 
Nemzetek tengerjogi egyezménye
(UNCLOS) fogalommeghatározásaival 
összhangban – kontinentális talapzatán 
belül megvalósuló geológiai tárolására 
alkalmazandó. A szénhidrogének fokozott 
visszanyerése nem tartozik ezen irányelv 
hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv területi hatályát egyértelműen az Európai Közösségre kell korlátozni. Mivel az 
irányelv célja, hogy – összhangban a kötelező célkitűzésével – eszközként szolgáljon az 
üvegházhatású gázok EU-n belüli csökkentésére, ellentmondásos lenne annak hatályába 
belevenni a szénhidrogének fokozott visszanyerését, mivel ez ahhoz vezetne, hogy további 
fosszilis üzemanyagot állítanának elő, és azok elégetésével CO2 kerülne a légkörbe.
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Módosítás 68
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása 
olyan földtani közegekben, amelyek az (1) 
bekezdésben meghatározott területen 
kívülre nyúlnak.

(3) Nem engedélyezhető a CO2 geológiai
tárolása – beleértve a tengerfenék alatti 
tárolást – olyan földtani közegekben, 
amelyek az (1) bekezdésben meghatározott 
területen kívülre nyúlnak. A CO2 
tengefenék alatti tárolását továbbá az 
olyan nemzetközi egyezmények szerint kell 
megvalósítani, amelyeknek a tagállamok 
és/vagy a Közösség részes fele.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv csak az EK-n belüli geológiai tárolásra vonatkozik, és tiszteletben tartja az e 
területre vonatkozó nemzetközi szabályokat és megállapodásokat, mint például Londoni 
Egyezmény 1996. évi jegyzőkönyvét.

Módosítás 69
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a
vízoszlopban.

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása az 
(1) bekezdésben meghatározott területen 
található, vagy azon kívülre nyúló
vízoszlopban.

Or. en
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Indokolás

A vízoszlopban történő tárolást mindenhol meg kell tiltani, legyen szó akár a tagállamok 
kontinentális talapzatairól, kizárólagos gazdasági övezeteiről, akár a nyílt tengerekről.

Módosítás 70
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „a szénhidrogének fokozott 
visszanyerése” a természetes úton termelt 
szénhidrogéneken kívüli, 
folyadékinjektálással vagy más módon 
előállított szénhidrogének visszanyerését 
jelenti; 

Or. en

Indokolás

Mivel a szénhidrogének fokozott visszanyerése nem tartozik az irányelv hatálya alá, az 
egyértelműség érdekében meg kell adni a folyamat meghatározását.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

3) „tárolóhely”: egy földtani közeg adott, 
CO2 geológiai tárolására alkalmas része;

Or. en
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Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 72
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

3) „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közegen belül 
található egy vagy több meghatározott 
terület;

Or. en

Indokolás

A tárolóhelyek nem esnek egybe a földtani közeggel, hanem annak részét képezhetik.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5) „szivárgás”: jelentős mennyiségű CO2 
eltávozása a tárolókomplexumból;

Or. en

Indokolás

Pontosítás, valamint a Bizottság leírásához való alkalmazkodás az IPCC CET-ről szóló 
különjelentésével kapcsolatban.
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Módosítás 74
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5) „szivárgás”: jelentős mennyiségű CO2 
eltávozása a tárolókomplexumból;

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” fogalommeghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen, és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 75
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) „talajfelderítési engedély”: 
talajfelderítés végzésére feljogosító, írásba 
foglalt, indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

8) „talajfelderítési engedély”: a 4. cikkben 
előírt feltételek szerint megfelelőnek talált 
földtani közegben talajfelderítés végzésére 
feljogosító, írásba foglalt, indokolással 
ellátott, ezen irányelv követelményei 
alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság 
által kiadott határozat;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a talafelderítési engedélyt csak akkor adják meg, ha a helyszín-
kiválasztási feltételek teljesültek.
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Módosítás 76
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) „szállítási üzemeltető": az a 
természetes személy vagy köz-, illetve 
magántulajdonban lévő jogi személy, aki 
teljes mértékben elkülönül a tárolóhely-
üzemeltetőktől és a felhasználóktól (vagyis 
az energiatermelőktől), és aki üzemelteti 
vagy ellenőrzi a CO2 tárolóhelyre történő 
szállítását, vagy a nemzeti jog 
rendelkezései alapján a szállítóhálózat 
műszaki üzemeltetése felett meghatározó 
gazdasági befolyással rendelkezik;

Or. en

Indokolás

A szállítás a CET szerves része, és a jelen irányelv tárgyát képezi. Az egyértelműség 
érdekében a szállítási üzemeltetőket meg kell határozni és a tárolóhely-üzemeltetktől meg kell 
különböztetni, mivel rájuk más jogi szabályozás vonatkozik.

Módosítás 77
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „tárolási engedély”: egy adott 
tárolóhelyre vonatkozóan CO2 geológiai 
tárolására feljogosító, írásba foglalt, 
indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

10) „tárolási engedély”: egy adott 
tárolóhelyre vonatkozóan CO2 geológiai 
tárolására feljogosító, írásba foglalt, 
indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott, a 9. 
cikkben előírt valamennyi elemet 
tartalmazó határozat;
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Or. en

Indokolás

A következetessés és a teljesség érdekében a tárolási engedély tartalmát be kell vonni a 
vonatkozó meghatározásba.

Módosítás 78
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti 
hatással járhat;

11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős hatást 
gyakorolhat a szárazföldi és a vízi 
környezetre, az egészségre és a 
biztonságra;

Or. el

Módosítás 79
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „CO2-folyam”: szén-dioxid-
elkülönítési folyamatokból származó 
anyagáramlás;

12) „CO2-folyam”: szén-dioxid-
elkülönítési folyamatokból származó, 
legalább 98% CO2-t tartalmazó
anyagáramlás, amelyhez sem hulladékot, 
sem más anyagot nem adtak hozzá azzal a 
céllal, hogy megszabaduljanak tőle;

Or. en

Indokolás

A szakirodalom azt jelzi, hogy egy létesítmény tárolási integritását nagymértékben 
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befolyásolja egyéb anyagok jelenléte a szén-dioxid-folyamban. Mivel a folyam összetételének 
a létesítményre és annak infrastruktúrájára kifejtett hatását jelenleg bizonytalanságok övezik, 
létfontosságú, hogy a megkötött szén-dioxid-folyamok nagy tisztaságúak legyenek (értve 
ezalatt a technikailag elérhető legnagyobb tisztaságot, amely biztonságosan szállítható és 
besajtolható).

Módosítás 80
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy a 
tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne
vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése érdekében 
hozott olyan intézkedések, amelyek célja
mindenféle szivárgás megelőzése vagy
megszüntetése;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a szivárgás teljes kizárására kell törekednie, mivel hosszú idő alatt még a 
legkisebb szivárgás is kiegyenlítheti a CO2-tárolás pozitív enyhítő hatását.

Módosítás 81
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy a 
tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja a CO2
tárolókomplexumból történő távozásának 
megelőzése vagy megszüntetése;
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vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

Or. el

Módosítás 82
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy a 
tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne 
vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy jelentős
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy a 
tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne 
vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” fogalommeghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen, és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a) „hidraulikai egység”: hidraulikailag 
összefüggő pórustér, melyben a 
nyomásátadás műszaki módszerekkel 
mérhető.
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Or. en

Indokolás

Elkerülhetetlen, hogy az egyazon hidraulikai egységben működtetett különböző tárolóhelyek 
hatással legyenek egymásra.  Egy hidraulikai egységen belül egyidőben csak egy 
üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély.

Módosítás 84
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, kedvezőtlen 
környezeti és egészségügyi 
következmények veszélye nem áll fenn, és 
a CO2-tárolás nem ütközik sem 
közvetlenül más aktuális vagy jövőbeli 
energiaügyi kérdéssel, beleértve az EK 
energiaellátásának biztonságához 
kapcsolódó stratégiákat (pl. gáztárolás) 
vagy a megújuló (pl. geotermikus) 
energiaforrások használatát is.

Or. en

Indokolás

A CO2-tárolásra használt tárolóhely nem ütközhet sem a megújuló energiaforrások 
használatával, amellyel kapcsolatban az EK-t meghatározott cél köti, sem más olyan 
lehetőséggel, amely az energiaellátás biztonsága szempontjából kulcskérdés.



PE407.924v01-00 46/89 AM\729033HU.doc

HU

Módosítás 85
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen szárazföldi 
és vízi környezeti és egészségügyi 
következmények.

Or. el

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a technológia alkalmazásának esetleges következményei nemcsak a 
szárazföldi és a szárazföld alatti, hanem a vízi környezetet is befolyásolják.

Módosítás 86
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen.

(2) A tagállamoknak gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történjen.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a CO2-tárolás piacán belül elkerülje a verseny torzulását.

Módosítás 87
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
talajfelderítési engedélyek kiadása során a 
közvélemény álláspontját megfelelő 
módon figyelembe vegyék. Ennek 
érdekében a biztosítják, hogy a 
85/337/EKG és a 2003/4/EK irányelvek 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 
közvélemény megfelelő és hatékony 
hozzáféréssel rendelkezzen az 
információkhoz, a részvételi jogokhoz és a 
jogorvoslathoz.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezménynek és az információhoz való hozzáférésről és a nyilvánosság 
részvételéről szóló vonatkozó közösségi eszközöknek megfelelően a nyilvánosságot 
hatékonyan be kell vonni a megfelelő talajfelderítési engedélyek megadására vonatkozó 
döntésekbe. A nyilvánosság ily módon történő bevonásának biztosítania kell az átláthatóságot
és a nyilvánosság további tájékoztatását a CET-ről.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket (3) A talajfelderítési engedélyeket 
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behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók.

behatárolt földrajzi területre és olyan 
időtartamra kell kiadni, amely azon 
tevékenység elvégzéséhez szükséges, 
amelyre az engedélyt kiadják. A 
talajfelderítési engedély 
meghosszabbítható. A talajfelderítési 
engedély megadása előtt a tagállamnak 
lépéseket kell tennie annak biztosítása 
érdekében, hogy az engedélyt ne 
használják törvénytelen módon 
beruházások megakadályozására.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése a talajfelderítési engedélyezési folyamat során, 
valamint a beruházások kártalanítása.

Módosítás 89
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók.

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb
három évre kell kiadni, mely 
alkalmanként három évvel 
meghosszabbítható, amíg a leendő 
tárolóhely felderítésének elvégzéséhez 
szükséges.

Or. en

Indokolás

A jelenleg javasolt időtartam bizonyos esetekben rövidnek bizonyulhat, ugyanakkor szükség 
van az üzemeltetőnek az engedély megújítása formájában történő időszakos ellenőrzésére. Ez 
a módosítás egy áthidaló megoldást javasol annak biztosítása érdekében, hogy a felderítés 
biztonságos CO2-tároláshoz vezessen.
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Módosítás 90
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Amennyiben 
egy sikeres felderítés befejezését követően 
a talajfelderítési engedély tulajdonosa 
tárolási engedélyre nyújt be kérelmet, azt 
elsőbbségi elbánásban kell részesíteni.

Or. de

Indokolás

A felderítő cégek jelentős összegeket ruháznak be egy helyszín geológiai vizsgálatába, és 
viselik a negatív eredmény kockázatát. A módosítás célja, hogy tovább ösztönözzék a cégeket 
a helyszínek geológiai vizsgálatára annak felmérése érdekében, hogy megfelelnek-e a CO2
tárolására.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
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tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Ezen időszak 
után a CO2-tárolásra vonatkozó 
talajfelderítési engedélyt vagy CO2-
tárolási engedéllyel kell felváltani, vagy 
pedig a teljes érintett területre nézve vissza 
kell vonni.

Or. en

Indokolás

 A feltárás magyas költségekkel párosul. A beruházások ösztönzése érdekében biztosítani kell, 
hogy a sikeres felderítés elvégzését CO2-tárolási engedély követi.

Módosítás 92
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív és
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív,
nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történjen. A tárolóhely 
üzemeltetőinek teljes mértékben el kell 
különülniük a felhasználóktól (vagyis az 
energiatermelőktől).

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyenlő feltételeket teremtsen, és elkerülje a verseny torzulását a 
CO2-tárolás piacán belül.
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Módosítás 93
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tárolási engedélyek kiadása során a 
közvélemény álláspontját megfelelő 
módon figyelembe vegyék. Ennek 
érdekében a biztosítják, hogy a 
85/337/EKG és a 2003/4/EK irányelvek 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 
közvélemény megfelelő és hatékony 
hozzáféréssel rendelkezzen az 
információkhoz, a részvételi jogokhoz és a 
jogorvoslathoz.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezménynek és az információhoz való hozzáférésről és a nyilvánosság 
részvételéről szóló vonatkozó közösségi eszközöknek megfelelően a nyilvánosságot 
hatékonyan be kell vonni a megfelelő tárolási engedélyek megadására vonatkozó döntésekbe. 
A nyilvánosság ily módon történő bevonásának biztosítania kell az átláthatóságot és a 
nyilvánosság további tájékoztatását a CET-ről.

Módosítás 94
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2α) A tagállamok fenntartják jogukat a 
tárolási engedély kiadásának nyomós 
indokok alapján történő megtagadására. 
Az ilyen elutasítást kellően indokolni kell.

Or. el
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Indokolás

A tagállamok hatóságainak meg kell adni a lehetőséget, hogy megtagadjanak bizonyos 
tárolási engedélyeket, ha erre nyomós okuk van, például ha a kérelmező nem teljesíti a 
szükséges feltételeket, vagy az ismertetett objektív kritériumok nem teljesítése esetén. 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tárolási engedély tulajdonosa 
kizárólagos CO2-tárolási joggal 
rendelkezik a tárolóhelyen. A tagállamok 
biztosítják, hogy a tárolási engedély 
érvényessége alatt a tárolóhely más olyan 
célra ne legyen igénybe vehető, amely 
akadályozná az engedély birtokosának 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

A hatáskörök és a kockázatfelelősség meghatározása.

Módosítás 96
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok bitosítják, hogy a 
tárolóhelyet egynél több üzemeltető egy 
időben nem használja. A potenciális 
felhasználók számára egyenlő hozzáférést 
kell biztosítani a tárolóhelyhez.
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Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a hatáskörök és a felelősségek 
meghatározásával kapcsolatos viták, a javaslat célja annak biztosítása, hogy a tárolóhelyet 
csak egy üzemeltető használja.

Módosítás 97
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) a tárolóhelyet a leendő elkülönítési 
pontokkal összekötő szállítási 
lehetőségeket, valamint gazdasági 
megvalósíthatóságát, figyelembe véve a 
tárolóhely távolságát ezektől a pontoktól;

Or. en

Indokolás

A szállítási lehetőségek alapvető fontosságúak, és kifejezetten figyelembe kell venni őket a 
tárolóhely kiválasztásakor. A szállítási távolságokat szintén figyelembe kell venni, mivel a 
CO2-nek a tárolóhelyre történő, 100 km-es távolságon túli szállítása gazdaságilag nem biztos, 
hogy életképes.

Módosítás 98
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) a 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően
a korrekciós intézkedési terv javaslatát;

6) a 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a korrekciós intézkedési terv javaslatát, 
beleértve a vészhelyzet esetén 
alkalmazandó evakuálási intézkedéseket 
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is;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szükséges óvintézkedések biztosítása az emberi életek védelmére baleset 
esetén.

Módosítás 99
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9) a 19. cikknek megfelelően az óvadék 
nyújtását vagy a más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítését igazoló 
iratokat.

9) a 19. cikk előírásai szerint megfelelő
óvadék nyújtását vagy a más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítését igazoló 
iratokat.

Or. en

Indokolás

Az óvadék fontos eszköz annak biztosítására, hogy az üzemeltetők teljesítsék ezen irányelvből 
fakadó kötelezettségeiket, és ezért megfelelő szinten kell meghatározni azt.

Módosítás 100
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy 
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy 
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére
pénzügyileg, műszakilag és 
környezetvédelmi szempontból felkészült 
és kellően megbízható, továbbá ez a 
személy és a személyi állomány 
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programokon és továbbképzésben fog részt 
venni;

valamennyi tagja szakmai és műszaki 
ismeretbővítő programokon és 
továbbképzésben fog részt venni;

Or. el

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy 
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni;

b) a tárolóhelyet olyan természetes vagy 
jogi személy fogja vezetni, aki a tárolóhely 
vezetésére műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni;

Or. en

Indokolás

Jogi személyeket is meg lehet bízni.

Módosítás 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hidraulikai egységen belül nem 
adtak ki másik tárolási engedélyt;

Or. en
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Indokolás

Elkerülhetetlen, hogy az egyazon hidraulikai egységben működtetett különböző tárolóhelyek 
hatással legyenek egymásra.  Egy hidraulikai egységen belül egyidőben csak egy 
üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély.

Módosítás 103
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét;

törölve 

Or. de

Indokolás

A kötelező bizottsági vélemény további bürokráciával járna.

Módosítás 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét;

2) a Bizottság a tagállamok kérésére a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően
véleményezheti az engedély tervezetét;

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.
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Módosítás 105
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. de

Indokolás

A kötelező bizottsági vélemény további bürokráciával járna.

Módosítás 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a tárolóhely és a tárolókomplexum
pontos helyét és határait;

2) a tárolóhely, a tárolókomplexum és a
hidraulikai egység pontos helyét és 
határait;

Or. en

Indokolás

Elkerülhetetlen, hogy az egyazon hidraulikai egységben működtetett különböző tárolóhelyek 
hatással legyenek egymásra.  Egy hidraulikai egységen belül egyidőben csak egy 
üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély.

Módosítás 108
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) a 16. cikknek megfelelően azt a 
követelményt, hogy jelentős rendellenesség 
és szivárgás esetén értesíteni kell a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot; a 
korrekciós intézkedési terv jóváhagyott 
változatát, valamint azt a kötelezettséget, 
hogy jelentős rendellenesség és szivárgás 
esetén a korrekciós terv szerint kell eljárni;

6) a 16. cikknek megfelelően azt a 
követelményt, hogy jelentős rendellenesség 
és jelentős szivárgás esetén értesíteni kell a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot; a 
korrekciós intézkedési terv jóváhagyott 
változatát, valamint azt a kötelezettséget, 
hogy jelentős rendellenesség és jelentős
szivárgás esetén a korrekciós terv szerint 
kell eljárni;

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” fogalommeghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen, és 
biztonsági szempontból sem indokolt.
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Módosítás 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély tervezetének bizottsági 
felülvizsgálata

A tárolási engedély átadása és a tárolás 
megtagadása

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti. 

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a megadott CO2-tárolási 
engedélyekről vagy az elutasított 
tárolásiengedély-kérelmekről.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.



PE407.924v01-00 60/89 AM\729033HU.doc

HU

Módosítás 111
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül
véleményezheti.

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottságnak az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül
véleményeznie kell.

Or. el

Módosítás 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha az 
a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli 
ennek indokait.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.
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Módosítás 113
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség. A 
85/337/EEC irányelv rendelkezései 
vonatkoznak erre az esetre is.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó EK irányelv értelmében új engedély kiadásakor újból környezetvédelmi 
hatástanulmányt kell végezni.

Módosítás 114
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak ki kell alakítania a 
sajátos minőségi és mennyiségi 
környezetvédelmi indikátorokat olyan 
árakkal együtt, amelyek meghaladása 
lényegi változásnak tekintendő.  A 
minőségi és mennyiségi indikátorok 
megállapítása a 28. cikk (2) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban történik.

Or. el

Indokolás

A „lényeg változás” kissé tág fogalom, ezért kell a Bizottságnak létrehoznia a minőségi és 
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mennyiségi mutatókat.

Módosítás 115
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette, vagy ilyet hozott tudomására;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság figyelembe vehet olyan információkat is, amelyek nem a hivatalos 
ellenőrzésből származnak.

Módosítás 116
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy jelentős
szivárgásról értesítette;

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.
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Módosítás 117
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a 14. cikk alapján benyújtott jelentés 
vagy a 15. cikk alapján elvégzett helyszíni 
környezetvédelmi ellenőrzés arról 
tanúskodik, hogy az engedélyben foglalt 
feltételek nem teljesülnek vagy jelentős 
rendellenesség vagy szivárgás kockázata 
áll fenn;

b) ha a 14. cikk alapján benyújtott jelentés 
vagy a 15. cikk alapján elvégzett helyszíni 
környezetvédelmi ellenőrzés arról 
tanúskodik, hogy az engedélyben foglalt 
feltételek nem teljesülnek vagy jelentős 
rendellenesség vagy jelentős szivárgás 
kockázata áll fenn;

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül ötévente.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése.
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Módosítás 119
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül ötévente.

(d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül tízévente.

Or. de

Indokolás

A raktározási engedélyek ötévente történő felülvizsgálata felesleges bizonytalanságot 
jelentene a raktárak üzemeltetői számára.

Módosítás 120
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti.

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező a felmerülő költségeket a volt 
üzemeltetővel megtérítteti.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság szabálytalanságok, szivárgások vagy az 
üzemeltető részéről elkövetett hibák miatt átvesz egy létesítményt, a költségeket továbbra is a 
volt üzemeltetőnek kell viselnie.

Módosítás 121
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból 
vagy az elkülönítési vagy a besajtolási 
eljárásból származnak. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak legalább 98%-ban
szén-dioxidból kell állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
e hulladék vagy más anyag ártalmatlanítása 
céljából nem szabad hozzáadagolni.

Or. en

Indokolás

A szakirodalom azt jelzi, hogy egy létesítmény tárolási integritását nagymértékben 
befolyásolja egyéb anyagok jelenléte a szén-dioxid folyamban. Mivel a folyam összetételének 
a létesítményre és annak infrastruktúrájára kifejtett hatását jelenleg bizonytalanságok övezik, 
létfontosságú, hogy a megkötött szén-dioxid folyamok nagy tisztaságúak legyenek (értve 
ezalatt a technikailag elérhető legnagyobb tisztaságot, amely biztonságosan szállítható és 
besajtolható).
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Módosítás 122
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok 
koncentrációját a sajátos minőségi és 
mennyiségi leírások alapján kell 
meghatározni, és nem érheti el azt a 
szintet, amely már kedvezőtlenül 
befolyásolná a tárolóhely integritását vagy 
az igénybe vett szállítási infrastruktúrát, 
amely már jelentős környezeti kockázatot 
hordozna magában, illetőleg amely már 
sértené az irányadó közösségi jogot. A 
Bizottság a minőségi és mennyiségi 
leírásokat a 28. cikk (2) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban alakítja 
ki.

Or. el

Indokolás

Mivel a kritériumok és eljárások nem világosak, a Bizottságnak biztonsági okokból ki kell 
alakítania bizonyos minőségi és mennyiségi leírásokat.
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Módosítás 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak, illetve a szállításhoz 
biztonsági okokból szükséges anyagokat. 
Ezen anyagok koncentrációja nem érheti el 
azt a szintet, amely már kedvezőtlenül 
befolyásolná a tárolóhely integritását vagy 
az igénybe vett szállítási infrastruktúrát, 
amely már jelentős környezeti kockázatot 
hordozna magában, illetőleg amely már 
sértené az irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

Necessary completion.

Módosítás 124
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kimutathassa az esetleges szivárgást; c) kimutathassa a jelentős CO2 szivárgást;

Or. de
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Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 125
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tengerfenék alatti geológiai tárolás 
esetén az előző bekezdéseben 
meghatározott nyomon követés feltételeit 
még inkább hozzá kell igazítani a CET-
technológiák tengeri környezetben történő 
alkalmazásához kapcsolódó 
bizonytalanságokhoz és működési 
nehézségekhez.

Or. en

Indokolás

A tengerfenék alatti tárolást fokozottan nyomon kell követni, tekintve annak nehézségeit, nem 
utolsó sorban a szivárgás észlelését, és a tengeri ökoszisztéma különös sérülékenységét.

Módosítás 126
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette a hatáskörrel rendelkező 
hatóságot;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy jelentős
szivárgásról értesítette a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot;
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Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 127
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedés jelentős rendellenesség vagy 
szivárgás esetén

Intézkedés jelentős rendellenesség vagy 
jelentős szivárgás esetén

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős rendellenesség, illetőleg 
szivárgás esetén az üzemeltető 
haladéktalanul értesítse a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és megtegye a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős rendellenesség, illetőleg 
jelentős szivárgás esetén az üzemeltető 
haladéktalanul értesítse a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és megtegye a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” koncepciójának meghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 128
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt korrekciós 
intézkedéseket egy, a 7. cikk 6. pontjának 

(2) Az (1) bekezdésben előírt korrekciós 
intézkedéseket egy, a 7. cikk 6. pontjának 
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és a 9. cikk 6. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott korrekciós 
intézkedési terv alapján kell megtenni.

és a 9. cikk 6. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott korrekciós 
intézkedési terv alapján kell megtenni. 
Ezekről az intézkedésekről értesíteni kell a 
Bizottságot és közzé kell tenni őket.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosításának érdekében a korrekciós intézkedésekről tájékoztatni kell az 
Európai Bizottságot és a közvéleményt.

Módosítás 129
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról.

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról. A 
működtető továbbra is felelősségel tartozik 
a tárolóhely lezárását követő legalább 50 
évig.



AM\729033HU.doc 71/89 PE407.924v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Hosszú idő alatt még a legkisebb szivárgás is kiegyenlítheti a CO2-tárolás éghajlatváltozást 
csökkentő hatását; éppen ezért fontos, hogy a tárolóhely lezárása után bizonyos ideig 
továbbra is biztosítsák a felügyeletet, és gondoskodjanak arról, hogy ne lépjen fel szivárgás, 
valamint a felelősség csak ezen időtartam leteltét követően szálljon át az illetékes hatóságra. 
A hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv hasonló 
előírásokat tartalmaz a lezárást követő felügyeletre vonatkozóan.

Módosítás 130
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni. A 
működtetőt továbbra is jogi és pénzügyi 
felelősség terheli a tárolóhelyért, és a 19. 
cikk (2) bekezdés b) pontja ii) alpontja 
értlmében óvadék nyújtása vagy más 
egyenértékű mellékötelezettség terheli.
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Or. en

Indokolás

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság szabálytalanságok, szivárgások vagy az 
üzemeltető részéről elkövetett hibák miatt átvesz egy létesítményt, a költségeket továbbra is a 
volt üzemeltetőnek kell viselnie.

Módosítás 131
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az 50 éves periódus 
lejárta után, és amennyiben a tárolási 
engedély kiadásban a felelősség 
átruházására vonatkozó összes 
követelmény teljesült, átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget Ebből a 
célból az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állít össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A felelősság átadásának feltétele a vonatkozó tárolási engedélyben foglalt követelmények 
teljesítése.
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Módosítás 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 133
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően tizenkét
hónapon belül véleményezheti. A 6. cikk 
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hónapon belül véleményezheti. (2) bekezédésnek rendelkezései a 
jóváhagyásra vonatkozó 
határozattervezetekre is érvényesek.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság jóváhagyási eljárásba történő bevonása garantálja az irányelv egész 
EU-ban történő homogén és erőteljes végrehajtását. Mivel a határozat eredményezheti a 
felelősségnek a hatáskörrel rendelkező hatóságrészére történő átadását, a nyilvánosságot is 
be kell vonni (lásd még a 6. cikk (2a) bekezédése módosításának indokolását).

Módosítás 134
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti. 

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezi. 

Or. el



AM\729033HU.doc 75/89 PE407.924v01-00

HU

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha az 
a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli 
ennek indokait.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia mértékének csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 136
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani. 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés gyakorisága csökkenthető. Ha 
azonban szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a folyamatos 
ellenőrzést – a probléma nagyságának és a 
korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – újra az előírt 
gyakorisággal végre kell hajtani. 

Or. el

Indokolás

Teintettel a környezetvédelem rendkívüli fontosságára és a szivárgások vagy jelentős 
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rendellenességek felderítésénak biztosítása érdekében, az ellenőrzésnek továbbra is 
folyamatosnak kell lennie, legfeljebb gyakorisága csökkenhet. 

Módosítás 137
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani.

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzést még legalább 50 évig folytatni 
kell. 50 év elteltével az ellenőrzés 
elhagyható. Ha azonban szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény, a 
folyamatos ellenőrzést – a probléma 
nagyságának és a korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – vissza kell állítani.

Or. en

Indokolás

A biztonság fokozása érdekében szükség van arra, hogy a felelősség átadását követően is 
rendszeres ellenőrzéseket végezzenek.

Módosítás 138
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban jelentős
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 



AM\729033HU.doc 77/89 PE407.924v01-00

HU

probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani.

probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani.

Or. de

Indokolás

E módosítás nélkül a „szivárgás” fogalommeghatározása úgy is értelmezhető, hogy a 
szivárgás teljes mértékű elkerüléséről kell gondoskodni. Ez pedig technikailag lehetetlen, és 
biztonsági szempontból sem indokolt.

Módosítás 139
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Amennyiben bármilyen jelentős 
rendellenességre vagy szivárgásra derül 
fény, az illetékes hatóság megteszi a 
szükséges lépéseket. Ha a tárolóhely 
lezárása nem megfelelő vagy valótlan 
információkon alapult, a működtető viseli 
a korrekciós intézkedések költségeit, és 
felelősséggel tartozik az emberi 
egészségben vagy a környezetben okozott 
esetleges károkért. Minden más esetben a 
költségek a 19a. cikk értelmében 
létrehozott, a működtetők 
hozzájárulásaiból finanszírozott és a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
kezelt alapot terhelik.

Or. en

Indokolás

Ezen időszak alatt a felelősség átadását követően – kivéve, ha a lezárás nem megfelelő vagy 
valótlan információkon alapult – a nyomon követés, a helyreállító intézkedések vagy a 
harmadik félnek, illetve a környezetben okozott károk megtérítését már nem az üzemeltető, 
hanem az atomerőművek leszerelésére létrehozott alap modelljéről mintázott külön alap fogja 
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fedezni.

Módosítás 140
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK és a 2004/35/EK irányelv 
alkalmazásából fakadó követelmények 
teljesíthetősége érdekében – a tárolási 
engedély iránti kérelem benyújtása előtt 
megfelelő módon tartalékot képezzenek. 
Az óvadék szintjét úgy kell megállapítani, 
hogy az fedezze a harmadik felek által 
okozott károk költésgeit, a környezeti 
károk helyreállítását, és nem lehet 
kevesebb, mint [...] milliárd euró.

Or. en

Indokolás

Az óvadék fontos eszköz annak biztosítására, hogy az üzemeltetők teljesítsék ezen irányelvből 
fakadó kötelezettségeiket, és ezért megfelelő szinten kell meghatározni azt. Ezt a megfelelő 
szintet azonban még kell állapítani.
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Módosítás 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély megadását 
követően megfelelő módon tartalékot 
képezzenek.

Or. en

Indokolás

Kerülendő a túlságosan magas, fölösleges költségeket.

Módosítás 142
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
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(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása után megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

Or. de

Indokolás

A pénzügyi garancia biztosítása jelentős tőkét igényel. Nem indokolt, hogy a kérdéses alapok 
rendelkezésre bocsátását már a széndioxid-tárolóra vonatkozó engedély benyújtása előtt 
előírják (figyelembe véve, hogy a kérelmet nem biztos, hogy jóváhagyják).

Módosítás 143
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Az ellenőrzési és korrekciós intézkedések 

alapjának létrehozása
A tárolóhelyek működtetőinek éves 
hozzájárulásaiból történő finanszírozással 
és a hatáskörrel rendelkező hatóság 
kezelésében működő alapot kell 
létrehozni. A működtetők hozzájárulásai 
arányban állnak a tárolóhely CO2 
térfogategység kapacitásával és az I. 
mellékletben meghatározott kockázati 
szintekkel. A hozzájárulások megszűnnek 
miután a hatáskörrel rendelkező hatóság 
átveszi a felelősséget. Az alap a felelősség 
átadása utáni, illetve kivételes esetben az 
átvétel előtti időszakban - amennyiben a 
felelősség nem tartozik a 2004/35/EK vagy 
a 2003/87/EK irányelv hatálya alá és/vagy 
az óvadék nem elegendő vagy nem áll 
rendelkezésre -  az ellenőrzési és 
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korrekciós intézkedések költségeinek, 
illetve a hagymonyáos értelmben vett (az 
emberi egészségben, tulajdonban 
keletkezett), illetve a környezeti károk 
enyhítésére szolgál.

Or. en

Indokolás

A felelősség átadását követően – kivéve, ha a lezárás nem megfelelő vagy valótlan 
információkon alapult – a korrekciós intézkedések vagy jóvátétel költségei, az atomerőművek 
leszerelésére létrehozott alapok modelljét követve nem különleges alapból finanszírozandók.

Módosítás 144
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-
szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-
szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez. 
Mindazonáltal az ilyen hálózatokhoz való 
hozzáférés költségei teljes mértékben a 
használókat terhelik.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek az ilyen nyitott piac eléréséhez szükséges keret felállításáért, a 
vonatkozó szállítási költségekért pedig továbbra is a felhasználók vállalják a teljes 
felelősséget.
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Módosítás 145
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani, és a hozzáférés biztosításáról a 
tárolóhely-üzemeltetőktől és 
felhasználóktól (azaz az 
energiatermelőktől) teljes mértékben 
elkülönülő szállítási üzemeltetőknek kell 
gondoskodniuk. A tagállam a méltányos és 
nyílt hozzáférés elvét alkalmazza, és 
figyelembe veszi:

Or. en

Indokolás

A szállításhoz való igazságos és egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a felhasználóknak 
és a s zállítási üzemeltetőknek jogi és gazdasági értelemben el kell különülniük.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit.

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit. Az 
országhatárokat átlépő tárolóhelyek 
esetében az engedélyek kiadásáért az a 
nemzeti hatóság felesős, amely ahhoz a 
tagállahoz tartozik, amelynek területén a 
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tárolóhely valószínüsíthatően nagyobbik 
része található.

Or. en

Indokolás

Hatáskörök tisztázása.

Módosítás 147
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult módosítani a 
mellékleteket. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért a 
28. cikk (2) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

A Bizottság javasolhatja a mellékletek
módosítását. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért a 
28. cikk (2) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. el

Módosítás 148
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
egyetlen olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
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vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és 
az alkalmas szállítóhálózatok meglétének 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságának vizsgálatára.

vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, nem bocsátának ki 
engedélyt, amennyiben, működésük során 
a kilowattóránkénti energiatermelésre 
jutó légkörbe kerülő szén-dioxid 
mennyisége meghaladja a 350 grammot.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPCC) szerint, amely a 
klímaváltozással foglalkozó mérvadó tudományos testület, a gázzal működő új, kapcsolt 
generátorok 300g/kWh kibocsátással működnének, az új kombinált ciklusú gázturbinák 
(CCGT) pedig átlagosan 350g/kWh-val;  elkülönítés mellett ez utóbbi lemehetne 40–66g 
CO2/kWh alá, míg az új szénpor CET mellett esetlegesen 145g CO2/kWh alá mehet. Ezért a 
350 CO2/kWh egészen elfogadható határértéknek tűnik az új fosszilis tüzelőanyagú erőművek 
számára, mivel az lehetővé tenné az üzemeltetők és a tagállamok számára, hogy kiválasszák a 
számukra megfelelő technológiát (technológiasemleges).

Módosítás 149
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk
2004/35/EK irányelv
III melléklet – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében vett 
tárolóhelyek üzemeltetése.

(14) A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében vett geológiai 
tárolásra szánt CO2 szállítása és a
tárolóhelyek üzemeltetése. A szállítás 
kapcsolatos felelősség megállapítása 
céljára a "működtető" a XX/XX/EK 
irányelv 3. cikke (9a) bekezdése 
értelmében használandó.
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Or. en

Indokolás

A szállítást, ami a CET-folyamat szerves része, kifejezetten be kell vonni az irányelv témái 
közé. A környezeti károkkal kapcsolatos felelősség a CO2 szállításra és a kapcsolódó 
kocskázokra is voantkozik.

Módosítás 150
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)
2008/xx/EK irányelv
A melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló 2008/XX/EK irányelv A melléklete 
az alábbi ponttal egészül ki:
"A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 
XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében vett geológiai 
tárolásra szánt CO2 szállítása és a 
tárolóhelyek üzemeltetése."

Or. en

Indokolás

Az újonnan elfogadott, a környezet büntetőjog általi védelméről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv képezi közösségi szinten a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók 
elvének kifejeződését a környezetvédelmi jogszabályokban, és ezért hatályát ki kell terjeszteni 
a tárolóhely-üzemeltetők tevékenységeire is.
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Módosítás 151
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 1 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. el

Módosítás 152
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv hatályba lépését követő öt 
év elteltével a Bizottság a 25. cikkben 
említett jelentések tükrében, és tekintettel 
a legfrissebb tudományos információkra, 
illetve a CO2-tárolási kísérleti projektek 
eredményeire, valamint a CO2

elkülönítése és tárolása kereskedelmi 
kiaknázására, felülvizsgálati javaslatot 
nyújt be.

Or. el
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Módosítás 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
következő kritériumoknak megfelelően kell 
elvégezni. Egy vagy több ilyen kritérium 
alkalmazásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha a jellemzés és a vizsgálat ennek 
ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt 
célokra.

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
következő kritériumoknak megfelelően és 
a rendelkezésre álló legjobb technológia 
alapján kell elvégezni. Egy vagy több 
ilyen kritérium alkalmazásától el lehet 
tekinteni abban az esetben, ha a jellemzés 
és a vizsgálat ennek ellenére alkalmas 
marad a 4. cikkben előírt célokra.

Or. en

Indokolás

Kiegészítés.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tárolókomplexum körül elhelyezkedő 
azon területeket, amelyeket a CO2-nek a 
tárolóhelyen történő tárolása befolyásolhat;

h) a tárolókomplexum körül elhelyezkedő 
azon területeket, amelyeket a CO2-nek a 
tárolóhelyen történő tárolása befolyásolhat, 
valamint a hidraulikai egység határait;

Or. en

Indokolás

Elkerülhetetlen, hogy az egyazon hidraulikai egységben működtetett különböző tárolóhelyek 
hatással legyenek egymásra.  Egy hidraulikai egységen belül egyidőben csak egy 
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üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély.

Módosítás 155
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a más tevékenységekkel való esetleges 
kölcsönhatásokat (például szénhidrogének 
kutatása, kinyerése és tárolása, a víztartó 
rétegek felhasználása geotermikus energia 
előállítására);

k) a más tevékenységekkel való esetleges 
kölcsönhatásokat (például szénhidrogének 
kutatása, kinyerése és tárolása) és 
különösen a megújuló energiaforrásokkal 
való versenyt (például a víztartó rétegek 
felhasználása geotermikus energia 
előállítására);

Or. en

Indokolás

A CO2-tárolásra használt tárolóhely nem ütközhet sem a megújuló energiaforrások 
használatával, amellyel kapcsolatban az EK-t meghatározott cél köti, sem más olyan 
lehetőséggel, amely az energiaellátás biztonsága szempontjából kulcskérdés.

Módosítás 156
David Hammerstein

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a potenciális CO2-források közelségét 
(ideértve a gazdaságosan eltárolható CO2 
becsült várható mennyiségét is).

l) a potenciális CO2-források közelségét 
(ideértve a gazdaságosan eltárolható CO2 
becsült várható mennyiségét is, mivel a túl 
nagy szállítási távolságok gazdaságilag 
éteképtelenné válhatnak), valamint a 
biztonságos és megfelelő szállítási 
hálózatok rendelkezésre állóságát.

Or. en
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Indokolás

A szállítási lehetőségek alapvető fontosságúak, és kifejezetten figyelembe kell venni őket a 
tárolóhely kiválasztásakor. A szállítási távolságokat szintén figyelembe kell venni, mivel a 
CO2-nek a tárolóhelyre történő, 100 km-es távolságon túli szállítása gazdaságilag nem biztos, 
hogy életképes.
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