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Pakeitimas 29
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 30
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Clarification in comparison with the amendment in the draft opinion that the projects carried 
out to date have not been demonstration projects but pilot projects.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed.
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Pakeitimas 32
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso ketinama 
saugoti 100 kilotonų ir daugiau. Šią ribą 
tiktų taikyti ir kituose panašiuose Bendrijos 
teisės aktuose. Neturėtų būti leidžiama 
geologiškai saugoti CO2, įskaitant 
saugojimą po jūros dugnu, už teritorijos, 
kuriai taikoma ši direktyva, ribų.
Saugojimas po jūros dugnu esančiose 
giluminėse geologinėse formacijose turėtų 
būti vykdomas laikantis tarptautinių 
susitarimų, kuriuos yra pasirašiusios 
valstybės narės ir (arba) Bendrija. Nei 
teritorijoje, kuriai taikoma ši direktyva, 
nei už šios teritorijos ribų neturėtų būti 
leidžiama saugoti CO2 vandens storymėje.

Or. en

Pagrindimas

This amendment aims to clarify the territorial scope of the Directive, indeed to ensure that the 
latter shall only apply to geological storage within the EC, and will respect international 
rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London Convention. As
for storage under the water column, this amendment aims to ensure that storage shall 
expressly be prohibited not simply in the continental shelves and economic zones, but also the 
high seas.
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Pakeitimas 33
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Some of the largest R&D pilot projects presently initiated in several EU countries have a 
capacity of about 30 MW for a total injection of about 120 to 140 kt. The threshold proposed 
by the EU Commission to exclude R&D pilot projects will not allow the exclusion of such 
R&D pilots from the scope of the directive with, as consequence, the fact that the directive 
risks to interfere with the authorization obtained by the national authorities for the 
performance of those R&D pilot projects. For such reasons, it is essential to increase to 150 
kt the Commission proposed threshold of 100 kt.
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Pakeitimas 34
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Ši direktyva turėtų būti netaikoma 
intensyvesniam angliavandenių (naftos ir 
gamtinių dujų) gavybos procesui (t. y. kai 
greta natūralios gavybos būdų 
papildomam kiekiui išgauti naudojamas 
skysčių įpurškimas arba kiti būdai).
Intensyvesnė angliavandenių gavyba yra 
ekonomiškai pelninga veikla ir turi būti 
atitinkamai vykdoma. Tačiau šis 
intensyvesnis angliavandenių gavybos 
būdas nepadeda mažinti klimato kaitą 
skatinančių išmetamųjų teršalų kiekio, 
kadangi, turint mintyje bendrą anglies 
dioksido kiekį, minėtojo proceso metu 
išgauti angliavandeniai per jų 
panaudojimo ciklą iš esmės neutralizuotų 
klimato kaitą švelninantį CO2 saugojimo 
poveikį. Atsižvelgiant į tai, geologinis 
saugojimas pagal šią direktyvą neturėtų 
apimti minėtojo proceso. 

Or. en

Pagrindimas

Since this Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU 
in line with its binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced 
hydrocarbon recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being 
produced, and thus CO2 being emitted in the atmosphere.
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Pakeitimas 35
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Valstybės narės turėtų turėti teisę 
nustatyti jų teritorijoje esančius plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms. 
Tinkamos saugyklos parinkimas yra 
svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Todėl saugyklai turėtų 
būti pasirinkta tik tokia vieta, kuri nekels 
jokio nuotėkio pavojaus ir kurioje nebus 
daroma jokio neigiamo poveikio aplinkai 
arba sveikatai. Be to, vieta saugyklai 
turėtų būti pasirinkta tik tuo atveju, jei 
jos, kaip CO2  saugyklos, panaudojimas 
tiesiogiai arba netiesiogiai netrukdo 
kitokio pobūdžio dabartiniam arba 
galimam šios vietos panaudojimui 
energetikos tikslais, įskaitant ES 
strateginius energijos tiekimo saugumo 
tikslus (pvz., dujų saugyklos) arba 
atsinaujinančios energijos (pvz., 
geoterminė) šaltinių eksploataciją. Tai 
reikėtų nustatyti pagal konkrečius 
reikalavimus apibūdinant ir įvertinant 
potencialų saugyklos kompleksą.

Or. en

Pagrindimas

The terms 'significant' and 'likely to occur' are too vague. Zero risk of leakage and zero risk of 
adverse effects should be the basis for selecting a site. Further, the use of a site for storing 
CO2 should compromise neither the use of renewable sources of energy, for which the EC has 
binding target, nor other options which are crucial to its security of supply.
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Pakeitimas 36
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed 
about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best 
able to decide whether the necessary investment can be made. 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir laikotarpiui, 
kuris būtinas atitinkamai veiklai atlikti, ir 
tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu turėtų 
galėti žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tuo metu komplekse nebūtų 
leidžiama kita veikla, trukdanti žvalgybai. 
Jei nevykdoma jokios veiklos, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad leidimai 
žvalgyti būtų atimami ir išduodami 
kitiems subjektams. 

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and assurance of investments.

Pakeitimas 38
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais
paskelbtais kriterijais. Siekiant apsaugoti ir 
paskatinti investicijas į žvalgybą, leidimai 
žvalgyti turėtų būti išduodami ribotam 
plotui ir ribotam laikui, ir tik leidimo 
turėtojas tuo laikotarpiu turėtų galėti 
žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tuo metu komplekse nebūtų 
leidžiama kita veikla, trukdanti žvalgybai.

Or. en

Pagrindimas

This amendment aims to create a level playing field and to avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Create incentives for the carrying out of exploration.
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Pakeitimas 40
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Saugyklų operatoriai turėtų būti visiškai 
nepriklausomi nuo naudotojų (t. y. 
elektros energijos gamintojų). Leidimas 
saugoti turėtų būti pagrindinė priemonė, 
užtikrinanti, kad bus laikomasi svarbių šios 
direktyvos reikalavimų ir kad geologinis 
saugojimas nepakenks aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Full ownership unbundling is necessary to make sure that users will have fair and equal 
access to storage sites in an open market.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pateikti leidimų saugoti 
projektus Komisijai, kad ši juos 
patikrintų.
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darną įgyvendinant šios direktyvos 
reikalavimus visoje Bendrijoje ir dar 
sustiprinti visuomenės pasitikėjimą CCS, 
ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 42
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus leidimų saugoti projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų 
per šešis mėnesius nuo jų gavimo turėtų 
pateikti savo nuomonę apie juos. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl leidimo ir turėtų pateikti 
motyvus, kai šios Komisijos nuomonės 
nesilaiko. Leidimų persvarstymas 
Bendrijos lygiu turėtų padėti užtikrinti 
darną įgyvendinant šios direktyvos 
reikalavimus visoje Bendrijoje ir dar 
sustiprinti visuomenės pasitikėjimą CCS, 
ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

(18) Leidimus saugoti turėtų išduoti 
kompetentingos kiekvienos valstybės 
narės institucijos, pasikonsultavusios su 
Komisija. Leidimo saugoti projektai turėtų 
būti pateikti Komisijai, kuri turėtų per 
dvylika mėnesių pateikti savo nuomonę 
apie juos. Kompetentinga institucija 
nepriima galutinio sprendimo dėl leidimo 
išdavimo, kol Komisija nepateikė savo 
nuomonės. Kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų atsižvelgti į šią nuomonę 
priimdamos sprendimą dėl leidimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

The role of the European Commission is crucial in ensuring a strong and homogeneous 
enforcement of the Directive across the EU. Hence, the Commission should be effectively 
implied in the process of granting the permits.
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Pakeitimas 43
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekdamos užtikrinti atskaitomybę ir 
skaidrumą vykstant leidimų išdavimo 
procedūroms, valstybės narės turėtų 
pasirūpinti, kad visuomenei būtų 
suteikiama tinkama ir veiksminga prieiga 
prie informacijos apie leidimų žvalgyti ir 
saugoti išdavimo procedūras, dalyvavimo 
teises ir galimybę kreiptis į teismą, kaip 
numatyta pagal 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo1 ir pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką2.  
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

Or. en

Pagrindimas

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant (exploration and storage) permits. This involvement should ensure 
transparency, and further public acquaintance with CCS.
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Pakeitimas 44
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Pakeitimas 45
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 
panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie rimtus pažeidimus arba 
nuotėkį, kai operatorių pateiktos ataskaitos 

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

ataskaitos arba atlikti patikrinimai rodo, 
kad nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, 
arba kai sužinoma, kad operatorius kokiu 
nors kitu būdu nesilaikė leidimo sąlygų. 
Leidimą panaikinus, kompetentinga 
institucija turėtų išduoti naują leidimą arba 
uždaryti saugyklą. Tuo laikotarpiu 
kompetentinga institucija turėtų perimti 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
kitus teisinius įsipareigojimus. Patirtas 
išlaidas turėtų kiek įmanoma kompensuoti 
buvęs operatorius.

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 46
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti. Kalbant apie saugojimą po 
jūros dugnu esančiose giluminėse 
geologinėse formacijose pasakytina, kad 
stebėsena turėtų būti vykdoma deramai 
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atsižvelgiant į neapibrėžtumą ir veiklos 
vykdymo sunkumus, susijusius su CCS 
technologijų valdymu jūrinėje aplinkoje.    

Or. en

Pagrindimas

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Pakeitimas 47
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 
dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma šioje direktyvoje nurodytų 
saugyklų eksploatacijai. Atsakomybė už 
žalą klimatui dėl nuotėkio yra 
reglamentuojama saugyklas įtraukus į 2003 
m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje reikalaujama, įvykus nuotėkiui, 
atsisakyti taršos prekybos leidimų. Be to, 
šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas 
įpareigojimas operatoriui rimtų pažeidimų 
arba nuotėkio atvejais imtis atkuriamųjų 
priemonių remiantis kompetentingai 

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 
dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma šioje direktyvoje nurodytam 
geologiniam saugojimui skirto CO2  
transportavimui ir saugyklų eksploatacijai. 
Atsakomybė už žalą klimatui dėl nuotėkio 
yra reglamentuojama saugyklas įtraukus į 
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje reikalaujama, įvykus nuotėkiui, 
atsisakyti taršos prekybos leidimų. Be to, 
šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas 
įpareigojimas operatoriui rimtų pažeidimų 
arba nuotėkio atvejais imtis atkuriamųjų 
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nacionalinei institucijai pateiktu ir jos 
patvirtintu atkuriamųjų priemonių planu. 
Jei operatorius nesiima būtinų atkuriamųjų 
priemonių, šių priemonių turėtų imtis 
kompetentinga institucija, kuri patirtas 
išlaidas susigrąžintų iš operatoriaus.

priemonių remiantis kompetentingai 
nacionalinei institucijai pateiktu ir jos 
patvirtintu atkuriamųjų priemonių planu. 
Jei operatorius nesiima būtinų atkuriamųjų 
priemonių, šių priemonių turėtų imtis 
kompetentinga institucija, kuri patirtas 
išlaidas susigrąžintų iš operatoriaus. 
Saugyklos eksploatacijos, uždarymo 
laikotarpiu ir laikotarpiu po uždarymo dėl 
transportavimo ir saugojimo aplinkai 
padarytos žalos atlyginimo išlaidos, kurios 
nepadengiamos pagal minėtąsias 
priemones, arba jei nėra finansinių 
garantijų ar esamų garantijų nepakanka, 
taip pat tradicinės civilinės atsakomybės 
už žalą turtui, sveikatai ir t. t. išlaidos, kai 
nėra finansinių garantijų arba esamų 
garantijų nepakanka, padengiamos fondo, 
sudaryto iš saugyklų operatorių įnašų ir 
valdomo kompetentingos valdžios 
institucijos, lėšomis.  

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 48
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 
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dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma šioje direktyvoje nurodytų 
saugyklų eksploatacijai. Atsakomybė už 
žalą klimatui dėl nuotėkio yra 
reglamentuojama saugyklas įtraukus į 2003 
m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje reikalaujama, įvykus nuotėkiui, 
atsisakyti taršos prekybos leidimų. Be to, 
šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas 
įpareigojimas operatoriui rimtų pažeidimų 
arba nuotėkio atvejais imtis atkuriamųjų 
priemonių remiantis kompetentingai 
nacionalinei institucijai pateiktu ir jos 
patvirtintu atkuriamųjų priemonių planu. 
Jei operatorius nesiima būtinų atkuriamųjų 
priemonių, šių priemonių turėtų imtis 
kompetentinga institucija, kuri patirtas 
išlaidas susigrąžintų iš operatoriaus.

dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma šioje direktyvoje nurodytų 
saugyklų eksploatacijai. Atsakomybė už 
žalą klimatui dėl nuotėkio yra 
reglamentuojama saugyklas įtraukus į 2003 
m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje reikalaujama, įvykus žymiam 
nuotėkiui, atsisakyti taršos prekybos 
leidimų. Be to, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatytas įpareigojimas operatoriui rimtų 
pažeidimų arba žymaus nuotėkio atvejais 
imtis atkuriamųjų priemonių remiantis 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
pateiktu ir jos patvirtintu atkuriamųjų 
priemonių planu. Jei operatorius nesiima 
būtinų atkuriamųjų priemonių, šių 
priemonių turėtų imtis kompetentinga 
institucija, kuri patirtas išlaidas 
susigrąžintų iš operatoriaus.

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Pakeitimas 49
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Saugyklą uždarius, operatorius ir 
toliau turėtų būti atsakingas už 
eksploataciją, stebėseną, kontrolę, 
atskaitomybę ir atkuriamąsias priemones 
pagal šios direktyvos reikalavimus, 
remdamasis uždarius saugyklą taikomu 
planu, pateiktu kompetentingai institucijai 
ir jos patvirtintu, taip pat ir už visus kitus iš 
to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą bus perduota 
kompetentingai institucijai.

(25) Saugyklą uždarius, operatorius ir 
toliau turėtų būti atsakingas už 
eksploataciją, stebėseną, kontrolę, 
atskaitomybę ir atkuriamąsias priemones 
pagal šios direktyvos reikalavimus, 
remdamasis uždarius saugyklą taikomu 
planu, pateiktu kompetentingai institucijai 
ir jos patvirtintu, taip pat ir už visus kitus iš 
to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą bus perduota 
kompetentingai institucijai. Operatorius 
turėtų išlikti atsakingas mažiausiai 
50 metų po saugyklos uždarymo.

Or. en

Pagrindimas

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 

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

kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 51
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 

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

turėtų parengti ataskaitą, kurioj 
pagrindžiant dokumentais būtų patvirtinta, 
kad minėtas kriterijus yra įvykdytas, ir 
pateikti ją kompetentingai institucijai, kad 
ji patvirtintų perdavimą. Visus sprendimų 
dėl patvirtinimo projektus reikėtų pateikti 
Komisijai, kad ji galėtų per šešis mėnesius 
nuo jų gavimo turėtų apie juos pateikti 
savo nuomonę. Nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų atsižvelgti į šią nuomonę 
priimdamos sprendimą dėl patvirtinimo ir 
turėtų pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Kaip ir leidimų 
saugoti projektų persvarstymas Bendrijos 
lygiu, taip ir sprendimų dėl patvirtinimo 
projektų persvarstymas turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje.  
Laikydamosi panašių teisinių 
reikalavimų, kurie taikomi vykdant 
leidimų išdavimo procedūrą, valstybės 
narės turėtų užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę perdavimo patvirtinimo 
procedūros metu ir pasirūpinti, kad 
visuomenei būtų suteikiama tinkama ir 
veiksminga prieiga prie informacijos apie 
procedūrą, visuomenės dalyvavimo teises 
ir galimybę kreiptis į teismą.

Or. en

Pagrindimas

After the transfer, responsibility for monitoring will pass on to the competent authority, yet 
monitoring costs, as well as costs of corrective measures and compensation for damage 
caused to third parties or the environment should be covered by a special fund. Involvement 
of the public, in line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments, should 
ensure transparency and public acquaintance with CCS.
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Pakeitimas 52
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti stebėseną, bet ją vėl 
reikėtų atnaujinti, jei būtų nustatytas 
nuotėkis arba rimti pažeidimai. Perdavęs 
atsakomybę, buvęs operatorius neturėtų 
kompensuoti kompetentingos institucijos 
patirtų išlaidų.

(27) Perdavus atsakomybę, stebėsena 
turėtų būti vykdoma dar 50 metų. Jeigu 
nustatoma rimtų pažeidimų arba kad yra 
nuotėkis, kompetentinga institucija turėtų 
imtis atkuriamųjų priemonių. Tuo atveju, 
jei uždarant saugyklą buvo pateikta 
netiksli arba klaidinga informacija, 
operatorius turi padengti atkuriamųjų 
priemonių ir galimos žalos žmonių 
sveikatai ir aplinkai išlaidas. Visais kitais 
atvejais atitinkamos išlaidos padengiamos 
minėtojo fondo, sudaryto iš saugyklų 
operatorių įnašų ir valdomo 
kompetentingos valdžios institucijos, 
lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer. 
During this period, unless the closure has been based on inaccurate or false information, the 
costs of monitoring, corrective measures, or compensation for damage caused to third parties 
or the environment, will no longer be covered by the operator, but by a special fund, 
following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Pakeitimas 53
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti stebėseną, bet ją vėl 
reikėtų atnaujinti, jei būtų nustatytas 
nuotėkis arba rimti pažeidimai. Perdavęs 

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti stebėseną, bet ją vėl 
reikėtų atnaujinti, jei būtų nustatytas žymus 
nuotėkis arba rimti pažeidimai. Perdavęs 
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atsakomybę, buvęs operatorius neturėtų 
kompensuoti kompetentingos institucijos 
patirtų išlaidų. 

atsakomybę, buvęs operatorius neturėtų 
kompensuoti kompetentingos institucijos 
patirtų išlaidų. 

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reduction of costs.
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Pakeitimas 55
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Financial security is an essential tool to ensure that the operators will meet their obligations 
under this Directive. The costs of environmental remediation under the Environmental 
Liability Directive should also be covered.

Pakeitimas 56
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant padidinti pasitikėjimą tuo, 
kad gali būti laikomasi įsipareigojimų, 
susijusių su uždarymu ir laikotarpiu po 
uždarymo, įsipareigojimų, kylančių dėl 
įtraukimo į Direktyvą 2003/87/EB, ir šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų imtis 
atkuriamųjų priemonių rimtų pažeidimų ir 
nuotėkio atveju, reikėtų priimti finansines 

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

finansines nuostatas. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad pareiškėjas, pateikęs
prašymą išduoti leidimą, numatytų 
finansines sąlygas – finansinę garantiją 
arba kurią nors kitą lygiavertę sąlygą.

Or. de

Pagrindimas

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Pakeitimas 57
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Tai 
reiškia, kad transporto operatoriai turėtų 
būti visiškai nepriklausomi nuo saugyklų 
operatorių ir nuo naudotojų (t. y. elektros 
energijos gamintojų). Pastarieji turėtų 
padengti visas anglies dioksido 
transportavimo nuo surinkimo vietos iki 
saugyklos išlaidas. Naudojimosi 
vamzdynų tinklais ir saugyklomis sąlygas
turėtų nustatyti kiekviena valstybė narė, 
naudojimosi teisę suteikdama sąžiningai ir 
atvirai, atsižvelgdama, inter alia, į turimus 
arba pagrįstai potencialius transportavimo 
bei saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
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tinklais ir saugyklomis. tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Be to, valstybės narės 
turėtų sukurti ginčų sprendimo 
mechanizmus, padedančius greitai išspręsti 
ginčus dėl teisės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms. Member-States are responsible for setting up 
the necessary framework towards achieving such an open market, while users shall remain 
fully responsible for the relevant transport costs.

Pakeitimas 58
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) Būtina priimti nuostatas, 
užtikrinančias, kad transportuojant CO2 iš 
vienos valstybės į kitą arba saugyklai ar 
saugyklos kompleksui esant ne vienos 
valstybės teritorijoje, suinteresuotų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikytųsi šios direktyvos ir kartu visų kitų 
Bendrijos teisės aktų bei tarptautinių 
susitarimų, kuriuos yra pasirašiusios 
valstybės narės ir (arba) Bendrija
reikalavimų. Šiuo atveju taip pat taikomos 
Direktyvos 85/337/EEB 7 straipsnio 
nuostatos. 

Or. en

Pagrindimas

In case of transboundary transport and storage sites, all Member-States, and the national 
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public, should be effectively involved in the relevant decision-making.

Pakeitimas 59
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Since the operation of storage sites might last for very long, it is necessary to have a register 
of these sites as well, in the interests of both safety and transparency.

Pakeitimas 60
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią 
direktyvą. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(33) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią 
direktyvą. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Už rimtus įsipareigojimų, susijusių su 
išduotais pagal šią direktyvą leidimais, 
įskaitant pareigą imtis atkuriamųjų 
priemonių, pažeidimus, dėl kurių CO2 
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išlakomis buvo užterštas dirvožemis, oras 
arba vanduo, operatoriams numatoma 
baudžiamoji atsakomybė pagal 200... m. 
... mėn. ... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/XX/EB dėl 
aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją 
teisę.  

Or. en

Pagrindimas

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Pakeitimas 61
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Direktyvą 85/337/EEB reikėtų iš 
dalies pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
šioje direktyvoje nurodytą geologiniam 
saugojimui skirtų CO2 srautų surinkimą bei 
transportavimą, taip pat ir saugyklas. 
Direktyvą 96/61/EB reikėtų iš dalies 
pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
geologiniam saugojimui skirtų CO2 srautų 
surinkimą iš įrenginių, kuriems taikoma 
minėta direktyva. Direktyvą 2004/35/EB 
reikėtų iš dalies pakeisti į jos taikymo sritį 
įtraukiant saugyklų eksploatavimą pagal 
šią direktyvą.

(35) Direktyvą 85/337/EEB reikėtų iš 
dalies pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
šioje direktyvoje nurodytą geologiniam 
saugojimui skirtų CO2 srautų surinkimą bei 
transportavimą, taip pat ir saugyklas. 
Direktyvą 96/61/EB reikėtų iš dalies 
pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
geologiniam saugojimui skirtų CO2 srautų 
surinkimą iš įrenginių, kuriems taikoma 
minėta direktyva. Direktyvą 2004/35/EB 
reikėtų iš dalies pakeisti į jos taikymo sritį 
įtraukiant geologiniam saugojimui skirto 
CO2 transportavimą ir saugyklų 
eksploatavimą pagal šią direktyvą.  

Or. en

Pagrindimas

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
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the object of the Directive.

Pakeitimas 62
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Reikėtų iš dalies pakeisti 2001 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo, įtraukiant į ją 
reikalavimą, kad visuose kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba 
eksploatacijos licencijos originalas išduotas 
įsigaliojus šiai direktyvai, instaliavimo 
vietoje būtų pakankamai erdvės, 
reikalingos CO2 surinkti ir suspausti, ir kad 
būtų įvertinta teisė naudotis tinkamomis 
saugyklomis bei vamzdynų tinklais ir 
techninės modifikacijos, kurios tikslas –
surinkti CO2, galimybės. 

Or. en

Pagrindimas

The promotion of fossil fuel power generation is by definition contradictory to the EU's 
objective of reducing greenhouse gas emissions.
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Pakeitimas 63
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 64
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje yra nustatyta anglies 1. Šioje direktyvoje yra nustatyta 
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dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo teisinė bazė.

geologiniam saugojimui skirto anglies 
dioksido (toliau – CO2) transportavimo ir 
CO2 geologinio saugojimo teisinė bazė.

Or. en

Pagrindimas

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Pakeitimas 65
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis ir saugus CO2 laikymas po žeme,
kuris leistų išvengti bet kokios neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai 
grėsmės.

Or. en

Pagrindimas

In line with its objective of mitigating climate change, the Directive should make all necessary 
provisions in order to have CO2 permanently and safely contained underground, and should 
set zero risk of negative environmental and health impacts as a precondition for CO2 storage.

Pakeitimas 66
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 

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

išvengti bet kokio neigiamo poveikio 
aplinkai ir iš to kylančio pavojaus žmonių 
sveikatai arba kuo labiau juos sumažinti.

Or. el

Pakeitimas 67
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma geologiniam CO2
saugojimui valstybių narių teritorijose, jų 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir jų 
kontinentiniuose šelfuose, kaip apibrėžta 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
(JTJTK).

1. Ši direktyva taikoma vien tik
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijoje (JTJTK). 
Intensyvesnės angliavandenių gavybos 
procesas nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. 

Or. en

Pagrindimas

The territorial scope of the Directive should explicitly be limited to the EC. Since the 
Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU in line with 
the binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced hydrocarbon 
recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being produced and, when 
burned, emitting CO2 in the atmosphere.

Pakeitimas 68
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Neleidžiama CO2 saugoti geologinėse 
formacijose, kurios yra už šio straipsnio 

3. Neleidžiama CO2 saugoti geologinėse 
formacijose, įskaitant saugojimą po jūros 
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1 dalyje nurodytų ribų. dugnu esančiose giluminėse geologinėse 
formacijose, esančiose už šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos teritorijos ribų. CO2
saugojimas po jūros dugnu esančiose 
giluminėse geologinėse formacijose turėtų 
būti vykdomas laikantis tarptautinių 
susitarimų, kuriuos yra pasirašiusios 
valstybės narės ir (arba) Bendrija, 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

The Directive should only apply to geological storage within the EC, and should respect 
international rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London 
Convention.

Pakeitimas 69
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse. 

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje teritorijoje, nei už jos ribų. 

Or. en

Pagrindimas

Storage in the water column should be prohibited at all places, be it in the Member-States' 
continental shelves or exclusive economic zones, or in the high seas.
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Pakeitimas 70
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) „intensyvesnė angliavandenių 
gavyba“ reiškia procesą, kai greta 
natūralios gavybos būdų papildomam 
angliavandenių kiekiui išgauti 
naudojamas skysčių įpurškimas arba kiti 
būdai.

Or. en

Pagrindimas

As enhanced oil recovery is excluded from the scope of the Directive, it is necessary, in the 
interest of clarity, to provide a definition of this process.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Specification.
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Pakeitimas 72
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – viena arba kelios 
apibrėžtos geologinės formacijos vietos, 
naudojamos saugoti CO2; 

Or. en

Pagrindimas

Storage sites do not coincide with geological formations, but may form part thereof.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Specification and adoption to the description of the Commission with reference to the IPCC 
special report on CCS.
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Pakeitimas 74
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 75
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

It should be made express that exploration permits may only be granted where the criteria for 
site selection have been satisfied.
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Pakeitimas 76
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) „transporto operatorius“ – tai fizinis 
arba juridinis, privatus arba viešasis 
asmuo, kuris veikia visiškai 
nepriklausomi nuo saugyklų operatorių ir 
nuo naudotojų (t. y. elektros energijos 
gamintojų) ir kuris vykdo arba 
kontroliuoja CO2 transportavimą į 
saugyklą arba kuriam pagal 
nacionalinius teisės aktus buvo suteikti 
techninės vamzdynų tinklo veiklos 
sprendžiamieji ekonominiai įgaliojimai;

Or. en

Pagrindimas

Transport is an integral part of CCS and constitutes an object of the current Directive. In the 
interest of clarity, transport operators shall be defined and distinguished from storage site 
operators, to which a different legal regime applies.

Pakeitimas 77
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

For the sake of coherence and completeness, the content of the storage permit shall make part 
of the relevant definition.

Pakeitimas 78
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 79
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) „CO2 srautas“ – tai medžiagų srautas, 
kuris atsiranda surenkant anglies 
dioksidą;

(12) „CO2 srautas“ – tai surenkant anglies 
dioksidą atsirandantis medžiagų srautas, 
kuriame yra ne mažiau kaip 98 proc. CO2
ir į kurį nepridedama jokių kitų atliekų ar 
medžiagų, siekiant jas pašalinti;

Or. en

Pagrindimas

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).
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Pakeitimas 80
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus arba užkirsti kelią 
bet kokiam nuotėkiui ar jį sustabdyti; 

Or. en

Pagrindimas

The Directive should aim for zero leakage, as even very small leakages in the course of time 
may offset the positive mitigating effects of CO2 storage.

Pakeitimas 81
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el
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Pakeitimas 82
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

The operation of different storage facilities within the same hydraulic unit necessarily impacts 
the other facilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage permits 
may be issued to only one operator at any one time.
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Pakeitimas 84
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra didelio nuotėkio 
pavojaus, nekyla neigiamo poveikio
aplinkai arba sveikatai grėsmės ir jei 
minėtosios formacijos, kaip CO2  
saugyklos, panaudojimas tiesiogiai 
netrukdo kitokio pobūdžio dabartiniam 
arba galimam šios vietos panaudojimui 
energetikos tikslais, įskaitant ES 
strateginius energijos tiekimo saugumo 
tikslus (pvz., dujų saugyklos) arba 
atsinaujinančios energijos (pvz., 
geoterminė) šaltinių eksploataciją.

Or. en

Pagrindimas

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has set a binding target, nor other options which are crucial to its 
energy security of supply.

Pakeitimas 85
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

It is necessary to stress that the probable implications of implementing this technology will 
affect not only the terrestrial-subterrestrial environment but also the aquatic environment.

Pakeitimas 86
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

This amendment aims to avoid distortions of competition in the internal market of CO2

storage.

Pakeitimas 87
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vykstant leidimų žvalgyti išdavimo 
procedūroms būtų tinkamai atsižvelgiama 
į visuomenės nuomonę. Šiuo tikslu 
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valstybės narės pasirūpina, kad 
visuomenei būtų suteikiama tinkama ir 
veiksminga prieiga prie informacijos apie 
procedūras, dalyvavimo teises ir galimybę 
kreiptis į teismą, kaip numatyta pagal 
atitinkamas Direktyvų 85/337/EEB ir 
2003/4/EB nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant exploration permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir laikotarpiui, kuris būtinas 
atitinkamai veiklai, nurodytai išduotame 
leidime žvalgyti, atlikti. Leidimo žvalgyti 
galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas. 
Valstybės narės, prieš patvirtindamos 
leidimus žvalgyti, imasi priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad leidimai nebūtų 
neteisėtai panaudojami užkirsti kelią 
investicijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation of the exploration permit procedure and indemnification of investments.
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Pakeitimas 89
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir ne daugiau kaip trejiems 
metams, pratęsiami kiekvieną kartą 
trejiems metams, iš viso tokiam 
laikotarpiui, kuris būtinas atitinkamai 
saugojimo vietai išžvalgyti.

Or. en

Pagrindimas

The currently proposed time lapse could prove too short in certain occasions, yet a periodic 
control on the operator in the form of the renewal of the permit is also needed. This 
amendment seeks to strike a balance, in order to ensure that exploration will lead to a safe 
CO2 storage.

Pakeitimas 90
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Leidimo žvalgyti turėtojas turi išimtinę 
teisę žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo galiojimo laikotarpiu nebūtų 
leidžiama naudoti komplekso pagal 
abejotiną paskirtį. Tuo atveju, jei leidimo 
žvalgyti turėtojas, sėkmingai užbaigęs 
žvalgymo darbus, pateikia prašymą išduoti 
leidimą saugoti, šis prašymas svarstomas 
pirmumo tvarka. 

Or. de
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Pagrindimas

Exploration firms invest substantial sums in investigating the geology of a site, and bear the 
risk of a negative outcome. This amendment is intended to increase firms' readiness to 
investigate the geology of sites to assess their suitability for CO2 storage.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

 Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit.

Pakeitimas 92
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
saugoti išdavimo tvarka būtų taikoma 

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

visiems subjektams, turintiems pakankamą 
pajėgumą, ir kad leidimai būtų išduodami 
taikant objektyvius, paskelbtus ir 
nediskriminacinius kriterijus. Saugyklų 
operatoriai turėtų būti visiškai 
nepriklausomi nuo naudotojų 
(t. y. elektros energijos gamintojų).

Or. en

Pagrindimas

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

Pakeitimas 93
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vykstant leidimų saugoti išdavimo 
procedūroms būtų tinkamai atsižvelgiama 
į visuomenės nuomonę. Šiuo tikslu 
valstybės narės pasirūpina, kad 
visuomenei būtų suteikiama tinkama ir 
veiksminga prieiga prie informacijos apie 
procedūras, dalyvavimo teises ir galimybę 
kreiptis į teismą, kaip numatyta pagal 
atitinkamas Direktyvų 85/337/EEB ir 
2003/4/EB nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant storage permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.



PE407.924v01-00 48/83 AM\729033LT.doc

LT

Pakeitimas 94
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. el

Pagrindimas

The Member State authorities must have the possibility of withholding storage permits if there 
are serious grounds for this, such as failure of the applicant to meet the necessary conditions 
or non-fulfilment of the objective criteria which have been made known. 

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Necessity to classify competences and the responsibility for risks.
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Pakeitimas 96
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
saugykla nebūtų eksploatuojama dviejų ar 
daugiau operatorių vienu metu. 
Galimiems naudotojams turi būti 
užtikrintos vienodos sąlygos naudotis 
saugykla.

Or. de

Pagrindimas

This provision is intended to ensure that a storage site is used by only one operator, in order 
to avoid any demarcation issues regarding competence and liability.

Pakeitimas 97
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) esama transporto infrastruktūra, 
jungianti saugyklą ir būsimas anglies 
dioksido surinkimo vietas, ir jos 
ekonominis tvarumas, atsižvelgiant į 
atstumą nuo minėtųjų surinkimo vietų iki 
saugyklos;   

Or. en

Pagrindimas

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.
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Pakeitimas 98
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

This amendment aims to ensure that necessary precautions shall be taken to protect human 
lives in case of an accident.

Pakeitimas 99
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and should therefore be set at an adequate level.
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Pakeitimas 100
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Also legal persons can be responsible.
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Pakeitimas 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

The operation of different storage facilities within the same hydraulic unit necessarily impacts 
the other facilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage permits 
may be issued to only one operator at any one time.

Pakeitimas 103
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta. 

Or. de

Pagrindimas

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.
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Pakeitimas 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 105
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.
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Pakeitimas 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tiksli saugyklos ir saugyklos komplekso 
vieta bei ribos;

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

Or. en

Pagrindimas

The operation of different storage facilities within the same hydraulic unit necessarily impacts 
the other facilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage permits 
may be issued to only one operator at any one time.
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Pakeitimas 108
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 16 straipsnyje numatytas reikalavimas 
pranešti kompetentingai institucijai, jei 
būtų padarytas reikšmingas pažeidimas 
arba įvyktų nuotėkis, patvirtintas 
atkuriamųjų priemonių planas ir 
įsipareigojimas įgyvendinti atkuriamųjų 
priemonių planą, jei būtų padarytas 
reikšmingas pažeidimas arba įvyktų 
nuotėkis;

(6) 16 straipsnyje numatytas reikalavimas 
pranešti kompetentingai institucijai, jei 
būtų padarytas reikšmingas pažeidimas 
arba įvyktų žymus nuotėkis, patvirtintas 
atkuriamųjų priemonių planas ir 
įsipareigojimas įgyvendinti atkuriamųjų 
priemonių planą, jei būtų padarytas 
reikšmingas pažeidimas arba įvyktų žymus 
nuotėkis;

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos atliekama leidimų saugoti 
projektų peržiūra

Leidimų saugoti perdavimas ir 
atsisakymas saugoti  

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.
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Pakeitimas 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
išduotus leidimus saugoti CO2 ir apie 
atmestus prašymus išduoti leidimus 
saugoti.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 111
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali pranešti Komisijai 
apie visus leidimų saugoti projektus, 
prašymus išduoti leidimus ir visą kitą 
informaciją, į kurią kompetentinga 
institucija atsižvelgia priimdama 
sprendimo projektą.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 113
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad svarbūs 
pakeitimai nebūtų atliekami pagal šią 
direktyvą neišdavus naujo leidimo saugoti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad svarbūs 
pakeitimai nebūtų atliekami pagal šią 
direktyvą neišdavus naujo leidimo saugoti. 
Šiuo atveju taip pat taikomos Direktyvos 
85/337/EEB 7 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

In case of a new permit, an environmental impact assessment should be carried out a new 
according to the requirements of the relevant EC Directive.
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Pakeitimas 114
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija nustato specialius 
kokybinius ir kiekybinius aplinkos 
apsaugos rodiklius ir ribas, kurias viršijus 
laikoma, kad įvyko esminis pokytis. 
Kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 
nustatomi laikantis 28 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. el

Pagrindimas

The term ‘substantial change’ is somewhat vague and qualitative and quantitative indicators 
should therefore be introduced by the Commission.

Pakeitimas 115
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei pranešama apie reikšmingus 
pažeidimus arba nuotėkį, kaip numatyta 16 
straipsnio 1 dalyje;

(a) jei pranešama ar pateikiama 
informacija apie reikšmingus pažeidimus 
arba nuotėkį, kaip numatyta 16 straipsnio 1 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Information which comes from sources other than formal monitoring may also be taken into 
account by the competent authority.
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Pakeitimas 116
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei pranešama apie reikšmingus 
pažeidimus arba nuotėkį, kaip numatyta 16 
straipsnio 1 dalyje;

(a) jei pranešama apie reikšmingus 
pažeidimus arba žymų nuotėkį, kaip 
numatyta 16 straipsnio 1 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 117
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnies 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei pagal 14 straipsnį pateiktos 
ataskaitos arba pagal 15 straipsnį atlikti 
aplinkosauginiai tikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidimo sąlygų arba yra 
reikšmingų pažeidimų arba nuotėkio 
pavojus;

(b) jei pagal 14 straipsnį pateiktos 
ataskaitos arba pagal 15 straipsnį atlikti 
aplinkosauginiai tikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidimo sąlygų arba yra 
reikšmingų pažeidimų arba žymaus 
nuotėkio pavojus;

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Pakeitimas 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nepriklausomai nuo a–c punktų 
nuostatų, kas penkerius metus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation.

Pakeitimas 119
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nepriklausomai nuo a–c punktų 
nuostatų, kas penkerius metus.

(d) nepriklausomai nuo a–c punktų 
nuostatų, kas dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Reviews of the storage permit every five years would create unnecessary uncertainty for the 
operator of the storage complex.
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Pakeitimas 120
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Pakeitimas 121
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. CO2 srautą sudaro ne mažiau kaip 
98 proc. anglies dioksido. Todėl į jį negali 
būti pridedama jokių kitų atliekų ar 
medžiagų, taip siekiant jas pašalinti.
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Bendrijos teisės aktų reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).

Pakeitimas 122
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Given that the criteria and procedures are unclear, it is for safety reasons necessary for 
certain quantitative and qualitative specifications to be established by the Commission.
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Pakeitimas 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Necessary completion.

Pakeitimas 124
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti CO2 nuotėkį; (c) nustatyti žymų CO2 nuotėkį;

Or. de
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Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 125
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Pakeitimas 126
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei kompetentingai institucijai buvo 
pranešta apie 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą nuotėkį arba reikšmingus 
pažeidimus;

(a) jei kompetentingai institucijai buvo 
pranešta apie 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą žymų nuotėkį arba reikšmingus 
pažeidimus;
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Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 127
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kurių imamasi reikšmingų 
pažeidimų arba nuotėkio atveju

Priemonės, kurių imamasi reikšmingų 
pažeidimų arba žymaus nuotėkio atveju

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikšmingų pažeidimų arba nuotėkio atveju 
operatorius nedelsdamas praneštų 
kompetentingai institucijai ir imtųsi būtinų 
atkuriamųjų priemonių.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikšmingų pažeidimų arba žymaus
nuotėkio atveju operatorius nedelsdamas 
praneštų kompetentingai institucijai ir 
imtųsi būtinų atkuriamųjų priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 128
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtų 
atkuriamųjų priemonių imamasi remiantis 
atkuriamųjų priemonių planu, pateiktu 

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

kompetentingai institucijai ir jos patvirtintu 
pagal 7 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 6 
dalį. Apie šias priemones pranešama 
Komisijai ir paskelbiama visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure transparency, the European Commission and the public should be 
informed on corrective measures.

Pakeitimas 129
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Saugyklą uždarius pagal šio straipsnio 1 
dalies a ir b punktus, operatorius tebėra 
atsakingas už eksploataciją, stebėseną, 
kontrolę, atskaitomybę ir atkuriamąsias 
priemones pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, taip pat ir už visus 
iš to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą pagal 18 
straipsnio 1–4 dalis bus perduota 
kompetentingai institucijai. Be to, 
operatorius atsako už saugyklos 
plombavimą ir suleidimo įrenginių 
išvežimą.

2. Saugyklą uždarius pagal šio straipsnio 1 
dalies a ir b punktus, operatorius tebėra 
atsakingas už eksploataciją, stebėseną, 
kontrolę, atskaitomybę ir atkuriamąsias 
priemones pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, taip pat ir už visus 
iš to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą pagal 18 
straipsnio 1–4 dalis bus perduota 
kompetentingai institucijai. Be to, 
operatorius atsako už saugyklos 
plombavimą ir suleidimo įrenginių 
išvežimą. Operatorius išlieka atsakingas 
mažiausiai 50 metų po saugyklos 
uždarymo.

Or. en

Pagrindimas

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
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a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Pakeitimas 130
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą 
uždarius saugyklą, kompetentinga 
institucija lieka atsakinga už eksploataciją, 
kontrolę, atskaitomybę ir atkuriamąsias 
priemones pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, taip pat ir už visus 
iš to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas. 
Šioje direktyvoje numatyti reikalavimai, 
taikytini po uždarymo, vykdomi remiantis 
laikinuoju po uždarymo taikomu planu, 
pateikiamu kompetentingai institucijai, 
kuri jį patvirtina pagal 7 straipsnio 7 dalį ir 
9 straipsnio 7 dalį ir kuris prireikus 
atnaujinamas.

4. Pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą 
uždarius saugyklą, kompetentinga 
institucija lieka atsakinga už eksploataciją, 
kontrolę, atskaitomybę ir atkuriamąsias 
priemones pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, taip pat ir už visus 
iš to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas. 
Šioje direktyvoje numatyti reikalavimai, 
taikytini po uždarymo, vykdomi remiantis 
laikinuoju po uždarymo taikomu planu, 
pateikiamu kompetentingai institucijai, 
kuri jį patvirtina pagal 7 straipsnio 7 dalį ir 
9 straipsnio 7 dalį ir kuris prireikus 
atnaujinamas. Operatorius lieka teisiškai ir 
finansiškai atsakingas už saugyklą, jis 
taip pat turi išlaikyti finansinę garantiją 
arba kurią nors kitą lygiavertę garantiją, 
kaip numatyta pagal 19 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį.

Or. en

Pagrindimas

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.
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Pakeitimas 131
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, pasibaigus 50 metų 
laikotarpiui ir įgyvendinus visas leidime 
saugoti nurodytas atsakomybės perdavimo 
sąlygas, perduodama kompetentingai 
institucijai. Tuo tikslu operatorius parengia 
ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

The transfer of responsibility should be made conditional upon the fulfilment of the relevant 
storage permit requirements.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti savo 
nuomonę apie sprendimo dėl patvirtinimo 
projektą.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.

Pakeitimas 133
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal 
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama savo išvadą. Per dvylika 
mėnesių nuo jų pateikimo Komisijai, ji gali 
pareikšti savo nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą. 6 straipsnio 
2a dalies nuostatos taikomos taip pat ir 
kalbant apie sprendimo dėl patvirtinimo 
projektą.

Or. en

Pagrindimas

The involvement of the European Commission in the approval process guarantees a 
homogeneous and strong enforcement of the Directive throughout the EU. As the decision 
could result in the transfer of responsibility to the competent authority, the public should also 
be involved (see further the justification under Article 6 (2a).
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Pakeitimas 134
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Debureaucratisation and subsidiarity.
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Pakeitimas 136
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsenos dažnumas gali 
būti apribotas. Tačiau jeigu nustatomas 
nuotėkis arba reikšmingi pažeidimai, 
stebėsena vėl atliekama būtinu dažnumu, 
siekiant įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą. 

Or. el

Pagrindimas

Given the overriding importance of protecting the environment and in order to ensure that 
any leakages or significant irregularities can be detected, monitoring should be continued, 
albeit less frequently. 

Pakeitimas 137
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena toliau vykdoma 
50 metų laikotarpiu. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, ji gali būti nutraukta. Tačiau 
jeigu nustatomas nuotėkis arba reikšmingi 
pažeidimai, stebėseną būtina atnaujinti ir 
įvertinti problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer.

Pakeitimas 138
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Pakeitimas 139
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja.

6. Jeigu nustatoma rimtų pažeidimų arba 
kad yra nuotėkis, kompetentinga 
institucija imasi atkuriamųjų priemonių. 
Tuo atveju, jei uždarant saugyklą buvo 
pateikta netiksli arba klaidinga 
informacija, operatorius padengia 
atkuriamųjų priemonių išlaidas ir jam 
tenka atsakomybė dėl žalos žmonių 
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sveikatai ir aplinkai. Visais kitais atvejais 
atitinkamos išlaidos padengiamos pagal 
19a straipsnį įsteigto fondo, sudaryto iš 
saugyklų operatorių įnašų ir valdomo 
kompetentingos valdžios institucijos, 
lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

During the period after the transfer of responsibility, unless the closure has been based on 
inaccurate or false information, the costs of monitoring, corrective measures, or 
compensation for damage caused to third parties or the environment, will no longer be 
covered by the operator, but by a special fund, following the model of the decommissioning 
funds for nuclear power plants.

Pakeitimas 140
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvas 2003/87/EB ir 2004/35/EB. Bet 
kokiu atveju turi būti numatyta ne 
mažesnė kaip ... mlrd. eurų finansinė 
garantija, kuri padengtų išlaidas, 
susijusias su atsakomybe už bet kokią 
trečiosioms šalims padarytą žalą, ir 
išlaidas aplinkai padarytai žalai atlyginti.  

Or. en
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Pagrindimas

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and thus it should be set at an adequate level. However, this level [x] is 
still to be determined.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prevention of unnecessary high costs.

Pakeitimas 142
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 

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

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

Or. de

Pagrindimas

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Pakeitimas 143
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Stebėsenos ir atkuriamųjų priemonių 

fondo įsteigimas
Steigiamas fondas, kurį sudaro metiniai 
saugyklų operatorių įnašai ir kurį valdo 
kompetentinga valdžios institucija.
Operatorių įnašai turi būti proporcingi 
saugyklos pajėgumams, apskaičiuotiems 
pagal CO2 tūrio vienetus, ir rizikos lygiui, 
nustatytam pagal I priedo reikalavimus. 
Perdavus atsakomybę kompetentingai 
institucijai, įnašų nebemokama. Fondo 
lėšos skiriamos stebėsenos ir atkuriamųjų 
priemonių išlaidoms, tradicinės civilinės 
atsakomybės (pvz., už žalą turtui, 
sveikatai, nuosavybei ir t. t.) išlaidoms ir 
žalos aplinkai išlaidoms padengti, kai 
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atsakomybė jau perduota ir, išimtiniais 
atvejais, kai atsakomybė dar neperduota, 
jei pagal direktyvas 2004/35/EB ar 
2003/87/EB nenumatyta atsakomybė už 
žalą ir (arba) jei nepakanka esamų 
finansinių garantijų ar jų nėra.

Or. en

Pagrindimas

After the transfer of responsibility, unless the closure has been based on inaccurate or false 
information, the costs of corrective measures, or compensation, should not be covered by a 
special fund, following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Pakeitimas 144
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis. Naudotojai 
padengia visas naudojimosi minėtaisiais 
tinklais ir saugyklomis išlaidas. 

Or. en

Pagrindimas

While Member-States are responsible for setting up the necessary framework towards 
achieving such an open market, users shall remain fully responsible for the relevant transport 
costs.
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Pakeitimas 145
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu 
ir užtikrinama transporto operatorių, 
kurie turi būti visiškai nepriklausomi nuo 
saugyklų operatorių ir nuo naudotojų 
(t. y. elektros energijos gamintojų).
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Clarification of the responsibilities.

Pakeitimas 147
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 148
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visuose
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 

Valstybės narės užtikrina, kad jokiems
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), nebūtų 
suteikiamas leidimas, jei juos 
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CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą.

eksplaotuojant į atmosferą išmetamo 
anglies dioksido kiekis viršija 350 gramų 
vienai pagamintos elektros energijos 
kilovatvalandei.

Or. en

Pagrindimas

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the authoritative 
scientific body on climate change, new CHP-gas fired would emit around 300 g CO2/kWh and 
new combined cycle gas turbine (CCGT) below 350 g CO2/kWh in average; with capture, the 
latter could go down as low as 40 to 66 g CO2/kWh, while new pulverised coal with CCS 
might be below 145 g CO2/kWh. Therefore, a limit of 350 g CO2/kWh seems quite a 
reasonable limit for new fossil fuels plants since it would allow operators and Member States 
to choose the technology they want (technology neutral).

Pakeitimas 149
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnis
Direktyva 2004/35/EB
III priedo 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Saugyklų eksploatacija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
XX/XX/EB(*);

14. Geologiniam saugojimui skirto CO2
transportavimas ir saugyklų eksploatacija 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą XX/XX/EB(*). Siekiant 
nustatyti atsakomybę transportavimo 
metu, sąvoka „operatorius“ atitinka 
Direktyvos XX/XX/EB 3 straipsnio 
9a dalyje pateikiamą sąvoką.

Or. en

Pagrindimas

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Liability for environmental damage should also apply to transport 
of CO2 and the associated risks.
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Pakeitimas 150
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2008/xx/EB
A priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Direktyvos 2008/XX/EB dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę 
A priedas papildomas šia įtrauka:
„Geologiniam saugojimui skirto CO2 
transportavimas ir saugyklų eksploatacija 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą XX/XX/EB.“

Or. en

Pagrindimas

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Pakeitimas 151
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 152
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos, Komisija, 
atsižvelgdama į 25 straipsnyje nurodytas 
ataskaitas, naujausius mokslinius 
duomenis ir bandomųjų CO2 saugojimo 
projektų bei komercinio CO2 surinkimo ir 
saugojimo technologijos panaudojimo 
rezultatus, pateikia pasiūlymą dėl 
persvarstymo.

Or. el

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Completion.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The operation of different storage facilities within the same hydraulic unit necessarily impacts 
the other facilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage permits 
may be issued to only one operator at any one time.

Pakeitimas 155
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has binding target, nor other options which are crucial to its 
security of supply.

Pakeitimas 156
David Hammerstein

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) atstumas iki potencialaus (-ių) CO2
šaltinio (-ių) (įskaitant apskaičiuotą visą 
galimą CO2 masę, kurią ekonomiškai 
įmanoma saugoti).

(l) atstumas iki potencialaus (-ių) CO2
šaltinio (-ių) (įskaitant apskaičiuotą visą 
galimą CO2 masę, kurią ekonomiškai 
įmanoma saugoti, kadangi dėl didelio 
atstumo transportavimas gali tapti 
ekonomiškai nenaudingu), taip pat tai, ar 
esama saugaus ir tinkamo vamzdynų 
tinklo.

Or. en

Pagrindimas

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.
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