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Grozījums Nr. 29
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 30
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a) Atsevišķi uz katru no CO2
uztveršanas, transportēšanas un 
uzglabāšanas sastāvdaļām attiecas 
izmēģinājumu projekti, taču tās vēl ir 
jāiekļauj pilnīgā CCS procesā, un ir 
jāsamazina tehnoloģiju izmaksas. 
Vislielākie CO2 uzglabāšanas projekti, 
kuros piedalās Eiropas uzņēmumi, ir 
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projekts Sleipner Ziemeļjūrā (Statoil) un 
projekts In Salah Alžīrijā (Statoil, PB un 
Sonatrach). Citi notiekošie izmēģinājumu 
projekti ir Vatenfall projekts Schwartze 
Pumpe Vācijā, Landenburgas zemē, un 
Total īstenotais CCS projekts Lakas 
apkaimē Francijā.

Or. de

Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a) Bez tiesiskā regulējuma, kas 
reglamentē uzglabāšanas vietas, lai gūtu 
panākumus CCS tehnoloģiju 
izmantošanā, cik vien drīz iespējams ir 
vajadzīgi arī stimuli turpmākai 
tehnoloģijas attīstībai, atbalsts 
paraugspēkstaciju uzstādīšanai, kā arī 
visu dalībvalstu izstrādāts tiesisks 
regulējums transporta nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Šī direktīva jāattiecina vienīgi uz CO2
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
kontinentālajos šelfos. Direktīva jāattiecina 
arī uz pētniecības projektiem. Tā 
jāattiecina arī uz demonstrējumu 
projektiem, kopā paredzot uzglabāt 100 vai 
vairāk kilotonnu. Šis līmenis būtu 
piemērots arī citu atbilstošu Kopienas 
regulējumu mērķiem. CO2 ģeoloģiska 
uzglabāšana, tostarp uzglabāšana zem 
jūras gultnes būtu jāaizliedz ārpus šīs 
direktīvas teritoriālās jomas. Uzglabāšana 
zem jūras gultnes būtu jāveic vienīgi 
saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, 
kuriem ir pievienojušās dalībvalstis un/vai 
Kopiena. CO2 uzglabāšana vertikālajā 
ūdens slānī būtu jāaizliedz gan šīs 
direktīvas jomā, gan ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 33
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2 
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
kontinentālajos šelfos. Direktīva jāattiecina 
arī uz pētniecības projektiem. Tā 
jāattiecina arī uz demonstrējumu 
projektiem, kopā paredzot uzglabāt 150 vai 
vairāk kilotonnu. Šis līmenis ļaus izslēgt 
tagadējos un plānotos pētniecības un 
attīstības izmēģinājumu projektus no šīs 
direktīvas jomas un būtu piemērots arī citu 
atbilstošu Kopienas regulējumu mērķiem. 
CO2 uzglabāšana ģeoloģiskos veidojumos 
ārpus šīs direktīvas teritoriālās 
kompetences un CO2 uzglabāšana 
vertikālajā ūdens slānī būtu jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 34
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a) Uzlabota ogļūdeņraža atgūšana 
(ogļūdeņraža atgūšana papildus dabiski 
ražotajam ogļūdeņradim ar šķidrumu 
iesmidzināšanu vai citiem līdzekļiem) 
būtu jāizslēdz no šīs direktīvas jomas.
Uzlabota ogļūdeņraža atgūšana ir 
ekonomiski dzīvotspējīga darbība, un līdz 
šim tā arī ir veikta. Turklāt uzlabota 
ogļūdeņraža atgūšana nemazina emisijas, 
kas veicina klimata pārmaiņas, jo no tīra 
oglekļa dioksīda ražošanas viedokļa šajā 
procesā iegūtais ogļūdeņradis tā 
pastāvēšanas ciklā neatsvērs CO2
uzglabāšanas radīto klimata 
piesārņojuma samazinājumu. Tāpēc 
ģeoloģiskā uzglabāšana saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāizslēdz no šā procesa.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 35
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 

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

uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks 
pilnīgi ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ 
vietu drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu 
tikai tad, ja nav nekāda noplūdes riska un
nekāda riska videi vai veselībai. Turklāt 
vieta būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja tās 
izmantošana CO2 uzglabāšanai tieši vai 
netieši nekonkurē ar citiem esošiem vai 
iespējamiem ar enerģiju saistītiem 
izmantošanas veidiem, tostarp EK 
energoapgādes drošībai (t.i., gāzes 
uzglabāšana) stratēģiskiem izmantošanas 
veidiem vai neizsīkstošo (t.i., 
ģeotermālajiem) enerģijas avotu 
izmantošanu. Tie jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 36
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu tikai 
tad, ja nav nopietna noplūdes riska un ja 

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ, 
izvēloties uzglabāšanas vietas, 
dalībvalstīm var ļaut cik vien iespējams 
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nevar rasties nopietni draudi videi vai 
veselībai. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām.

objektīvi un efektīvi ņemt vērā to 
ģeoloģiskās īpašības, piemēram, 
seismiskās īpašības. Vietu drīkst izvēlēt 
par uzglabāšanas vietu tikai tad, ja nav 
nopietna noplūdes riska un ja nevar rasties 
nopietni draudi videi vai veselībai. Tas 
jānosaka, izmantojot iespējamā 
uzglabāšanas kompleksa raksturošanu un 
novērtējumu saskaņā ar konkrētām 
prasībām.

Or. el

Pamatojums

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. 

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and assurance of investments.

Grozījums Nr. 38
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Create incentives for the carrying out of exploration.

Grozījums Nr. 40
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Uzglabāšanas vietas nedrīkst izmantot 
bez uzglabāšanas atļaujas. Uzglabāšanas 
vietas operatoriem ir jābūt pilnībā 
nošķirtiem no lietotājiem (t.i., 
elektroenerģijas ražotājiem).
Uzglabāšanas atļaujai jābūt galvenajam 
instrumentam, kas nodrošina būtisku šīs 
direktīvas prasību ievērošanu un 
ģeoloģisko uzglabāšanu videi drošā veidā.
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Or. en

Pamatojums

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

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visas sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas jāiesniedz Komisijai, lai tā varētu 
sešu mēnešu laikā pēc atļauju 
iesniegšanas pieņemt atzinumu par 
sākotnējām atļaujām. Pieņemot lēmumu 
par atļauju, valsts iestādēm jāņem vērā šis 
atzinums un jāpamato jebkura atkāpšanās 
no Komisijas atzinuma. Pārskatam 
Kopienas līmenī jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

(18) Dalībvalstīm jābūt iespējai iesniegt 
sākotnējo uzglabāšanas atļauju Komisijai
pārbaudes veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.
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Grozījums Nr. 42
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visas sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas jāiesniedz Komisijai, lai tā varētu 
sešu mēnešu laikā pēc atļauju 
iesniegšanas pieņemt atzinumu par 
sākotnējām atļaujām. Pieņemot lēmumu 
par atļauju, valsts iestādēm jāņem vērā šis 
atzinums un jāpamato jebkura atkāpšanās 
no Komisijas atzinuma. Pārskatam 
Kopienas līmenī jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas saskaņotība 
visā Kopienā un jāuzlabo sabiedrības 
uzticība CCS, īpaši direktīvas īstenošanas 
sākumposmā.

(18) Kompetentajām iestādēm katrā 
dalībvalstī pēc apspriešanās ar Komisiju
būtu jāizsniedz sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas. Sākotnējās uzglabāšanas atļaujas
jāiesniedz Komisijai, kuras rīcībā jābūt 12 
mēnešiem, lai pieņemtu atzinumu.
Kompetentā iestāde atturas no lēmuma 
pieņemšanas par galīgo atļauju, pirms 
Komisija ir pieņēmusi atzinumu. Pieņemot 
lēmumu par atļauju, kompetentajai iestādei
jāņem vērā šis atzinums un jāpamato 
jebkura atkāpšanās no Komisijas atzinuma.
Pārskatam Kopienas līmenī jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 43
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a) Lai palielinātu atļaujas procedūru 
pārskatatbildību un pārredzamību, 
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka sabiedrībai 
ir atbilstīga un efektīva piekļuve 
informācijai, līdzdalības tiesības un tiesas 
pieejamība gan attiecībā uz izpētes, gan 
uzglabāšanas atļauju piešķiršanas 
procedūrām saskaņā ar Padomes 
1985. gada 27. jūnija Direktīvu 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1, kā arī Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai2.
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 44
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 

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

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

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 45
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par nozīmīgiem 
pārkāpumiem vai būtiskām noplūdēm, ja 
operatoru ziņojumi vai pārbaudes rezultāti 
liecina par atļaujas noteikumu 
pārkāpumiem vai ja ir informācija par 
jebkādu kādu citu gadījumu, kad operators 
nav ievērojis atļaujas noteikumus. Pēc 
atļaujas atsaukšanas kompetentajai iestādei 
ir vai nu jāizsniedz jauna atļauja, vai 
jāslēdz uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 



PE407.924v01-00 16/83 AM\729033LV.doc

LV

kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām. 
Iespēju robežās radušies izdevumi jāsedz 
iepriekšējam operatoram.

kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām. 
Iespēju robežās radušies izdevumi jāsedz 
iepriekšējam operatoram.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 46
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai identificētā noplūde bojā 
vides un cilvēka veselību. Tādēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 
jāiesniedz kompetentai iestādei.
Ģeoloģiskās uzblabāšanas gadījumā zem 
jūras gultnes, monitorings ir jāpielāgo 
neskaidrībai un operatīvām grūtībām 
saistībā ar CCS tehnoloģijas darbību 
jūras vidē.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 47
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 
jāattiecina uz uzglabāšanas vietu darbību 
saskaņā ar šo direktīvu. Atbildību par 
noplūžu nodarīto kaitējumu klimatam 
paredz uzglabāšanas vietu ietveršana 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 
pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 
jāattiecina uz CO2 transportēšanu 
ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķiem un
uzglabāšanas vietu darbību saskaņā ar šo 
direktīvu. Atbildību par noplūžu nodarīto 
kaitējumu klimatam paredz uzglabāšanas 
vietu ietveršana Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 
pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.
Transportēšanas un uzglabāšanas laikā 
darbības, slēgšanas un pēcslēgšanas fāzē 
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radītā kaitējuma videi atlīdzināšanas 
izmaksas tiktāl, cik tās nesedz 
iepriekšminētie instrumenti, vai gadījumā, 
ja finanšu nodrošinājums nav pieejams 
vai ir nepietiekams, kā arī tradicionālā 
civilā kaitējuma īpašumam atlīdzināšanas 
izmaksas gadījumā, ja finanšu 
nodrošinājums nav pieejams vai ir 
nepietiekams, ir jāsedz fondam, ko 
finansē no uzglabāšanas vietas operatoru 
ieguldījumiem un pārvalda kompetentā 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 48
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 
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jāattiecina uz uzglabāšanas vietu darbību 
saskaņā ar šo direktīvu. Atbildību par 
noplūžu nodarīto kaitējumu klimatam 
paredz uzglabāšanas vietu ietveršana 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 
pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.

jāattiecina uz uzglabāšanas vietu darbību 
saskaņā ar šo direktīvu. Atbildību par 
būtisku noplūžu nodarīto kaitējumu 
klimatam paredz uzglabāšanas vietu 
ietveršana Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 
pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 49
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad uzglabāšanas vieta ir slēgta, 
operators saglabā atbildību par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli, 
ziņošanu un korektīviem pasākumiem 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, 
pamatojoties uz pēcslēgšanas plānu, kas 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentajai 

(25) (25) Kad uzglabāšanas vieta ir slēgta, 
operators saglabā atbildību par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli, 
ziņošanu un korektīviem pasākumiem 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, 
pamatojoties uz pēcslēgšanas plānu, kas 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentajai 
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iestādei, kā arī par izrietošajām 
juridiskajām saistībām saskaņā ar 
atbilstošiem Kopienas tiesību aktiem, līdz 
atbildība par uzglabāšanas vietu tiek 
nodota kompetentajai iestādei.

iestādei, kā arī par izrietošajām 
juridiskajām saistībām saskaņā ar 
atbilstošiem Kopienas tiesību aktiem, līdz
atbildība par uzglabāšanas vietu tiek 
nodota kompetentajai iestādei. Operators 
ir jāsaglabā atbildība vismaz 50 gadus pēc 
vietas slēgšanas.

Or. en

Pamatojums

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.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām, 
jānodod kompetentajai iestādei. Lai to 
izdarītu, operatoram jāsagatavo ziņojums, 
kas dokumentē kritērija izpildi un 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei. Visi sākotnējie apstiprinājuma 
lēmumi jādara zināmi Komisijai, lai tā 
varētu sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
pieņemt atzinumu par sākotnējiem 
apstiprinājuma lēmumiem. Pieņemot 
lēmumu par apstiprinājumu, valsts 
iestādēm jāņem vērā šis atzinums un 
jāpamato jebkura atkāpšanās no 

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām, 
jānodod kompetentajai iestādei. Lai to 
izdarītu, operatoram jāsagatavo ziņojums, 
kas dokumentē kritērija izpildi un 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei.
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Komisijas atzinuma. Tāpat kā sākotnējo 
uzglabāšanas atļauju pārskatam Kopienas 
līmenī, arī sākotnējo apstiprinājuma 
lēmumu pārskatam jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

Grozījums Nr. 51
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

procesa gadījumā dalībvalstīm, sniedzot 
apstiprinājumu, ir jānodrošina 
pārredzamība un uzskaitatbildība, 
nodrošinot pietiekamu un efektīvu 
piekļuvi informācijai, sabiedrības 
līdzdalības tiesības un tiesas pieejamība 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 52
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pēc atbildības nodošanas, monitoringu
var pārtraukt, bet noplūžu vai nozīmīgu 
pārkāpumu gadījumā tas atkal jāatjauno.
Kompetentai iestādei pēc atbildības 
nodošanas nav jāpieprasa atgūt savus 
radušos izdevumus no iepriekšējā 
operatora.

(27) Pēc atbildības nodošanas 
monitoringam jāturpinās nākamos 50 
gadus. Ja ir atklāti jebkādi būtiski 
pārkāpumi vai noplūdes, komptetentajai 
iestādei ir jāveic visi vajadzīgie korektīvie 
pasākumi.  Ja uzglabāšanas vieta ir 
slēgta, pamatojoties uz neprecīzu vai 
viltus informāciju, operatoram ir 
jāturpina uzņemties atbildību par 
korektīvo pasākumu izmaksām un 
iespējamu kaitējumu cilvēka veselībai un 
videi. Visos pārējos gadījumos attiecīgās 
izmaksas ir jāsedz iepriekš minētajam 
fondam, ko finansē no operatoru 
ieguldījumiem un pārvalda komptetentā 
iestāde.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 53
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pēc atbildības nodošanas, monitoringu 
var pārtraukt, bet noplūžu vai nozīmīgu 
pārkāpumu gadījumā tas atkal jāatjauno. 
Kompetentai iestādei pēc atbildības 
nodošanas nav jāpieprasa atgūt savus 
radušos izdevumus no iepriekšējā 
operatora. 

(27) Pēc atbildības nodošanas, monitoringu 
var pārtraukt, bet būtisku noplūžu vai 
nozīmīgu pārkāpumu gadījumā tas atkal 
jāatjauno. Kompetentajai iestādei pēc 
atbildības nodošanas nav jāpieprasa atgūt 
savus radušos izdevumus no iepriekšējā 
operatora. 

Or. de

Pamatojums

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.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai uzlabotu uzticību, ka var tikt 
izpildītas slēgšanas un pēcslēgšanas 
saistības, saistības, kas izriet no 

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

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

Or. en

Pamatojums

Reduction of costs.

Grozījums Nr. 55
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Lai nodrošinātu, ka var tikt izpildītas 
slēgšanas un pēcslēgšanas saistības, 
saistības, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvā 2003/87/EK un Direktīvā 
2004/35/EK un no šīs direktīvas izrietošās 
saistības veikt korektīvos pasākumus 
nopietnu pārkāpumu vai noplūžu gadījumā, 
jābūt finansiālam nodrošinājumam. 
Dalībvalstīm jānosaka, ka šis finansiālais 
nodrošinājums materiāla nodrošinājuma 
vai cita ekvivalenta veidā pirms atļaujas 
pieteikuma iesniegšanas jāizstrādā 
pieteikuma iesniedzējam.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 56
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 57
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 



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

LV

relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Tas nozīmē, ka transporta operatoriem ir 
jābūt pilnībā nošķirtiem no uzglabāšanas 
vietas operatoriem un lietotājiem (t.i., 
elektroenerģijas ražotājiem). Pēdējiem ir 
jāsedz visas CO2 transportēšanas 
izmaksas no uztveršanas līdz 
uzglabāšanas vietai. Piekļuves nosacījumi 
transporta tīkliem un uzglabāšanas 
vietām ir jānosaka katrai dalībvalstij, 
īstenojot vienlīdzīgas un atvērtas piekļuves 
mērķus un ņemot vērā inter alia transporta 
un uzglabāšanas kapacitāti, kas ir pieejama 
vai, ko var padarīt pieejamu, kā arī tā CO2
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 58
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Noteikumi ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka CO2 pārrobežu 
transportēšanas, pārrobežu uzglabāšanas 

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

vietu vai pārobežu uzglabāšanas 
kompleksu gadījumos iesaistīto valstu 
dalībvalstu kompetentās iestādes kopīgi 
ievērotu šīs direktīvas prasības un visus 
pārējos Kopienas tiesību aktus, kā arī 
starptautiskos līgumus, kuriem ir 
pievienojušās dalībvalstis un/vai Kopiena.
Šajā gadījumā arī piemēro Direktīvas 
85/337/EEK 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 59
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 60
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm ir jāpieņem noteikumi, 
kurus piemēro par attiecīgās valsts 
noteikumu pārkāpumiem un kurus pieņem 
saskaņā ar šo direktīvu. Šīm sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

(33) Dalībvalstīm ir jāpieņem noteikumi, 
kurus piemēro par attiecīgās valsts 
noteikumu pārkāpumiem un kurus pieņem 
saskaņā ar šo direktīvu. Šīm sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Par būtiskiem to pienākumu 
pārkāpumiem, kuri izriet no atbilstīgi šai 
direktīvai piešķirtās atļaujas, tostarp 
pienākuma veikt korektīvos pasākumus 
pārkāpumiem, kā dēļ augsnē, gaisā vai 
ūdenī ir notikusi CO2 noplūde, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/XX/EK par vides 
krimināltiesisko aizsardzību operatoriem 
ir paredzēta kriminālatbildība.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 61
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Direktīva 85/337/EEK jāgroza, lai
iekļautu CO2 plūsmu uztveršanu un 
transportēšanu ģeoloģiskas uzglabāšanas 
nolūkā, kā arī uzglabāšanas vietas saskaņā 
ar šo direktīvu. Direktīva 96/61/EK 

(35) Direktīva 85/337/EEK jāgroza, lai 
iekļautu CO2 plūsmu uztveršanu un 
transportēšanu ģeoloģiskas uzglabāšanas 
nolūkā, kā arī uzglabāšanas vietas saskaņā 
ar šo direktīvu. Direktīva 96/61/EK 
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jāgroza, lai iekļautu CO2 plūsmu 
uztveršanu ģeoloģiskos uzglabāšanas 
veidojumos no iekārtām, kā paredzēts šajā 
direktīvā. Direktīva 2004/35/EK jāgroza, 
lai iekļautu uzglabāšanas vietu darbību 
saskaņā ar šo direktīvu.

jāgroza, lai iekļautu CO2 plūsmu 
uztveršanu ģeoloģiskos uzglabāšanas 
veidojumos no iekārtām, kā paredzēts šajā 
direktīvā. Direktīva 2004/35/EK jāgroza, 
lai iekļautu CO2 transportēšanu 
ģeoloģiskas uzglabāšanas nolūkā un
uzglabāšanas vietu darbību saskaņā ar šo 
direktīvu.  

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem 
attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 
gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām ir 
jāgroza, nosakot, ka visām sadedzināšanas 
iekārtām, kurām sākotnējā būvatļauja vai 
sākotnējā ekspluatācijas atļauja izdota pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu un 
transporta tīklu pieejamība, kā arī tehniskās 
iespējas CO2 uztveršanas ierīču vēlākai 
uzstādīšanai. 
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el
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Grozījums Nr. 64
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai.

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu CO2 transportēšanai 
ģeoloģiskās uzglabāšanas nolūkā un
oglekļa dioksīda (turpmāk tekstā —
„CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 65
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīgi un droši uzglabāt CO2 pazemē, 
lai novērstu jebkādu negatīvas ietekmes 
risku attiecībā uz vidi vai cilvēka veselību.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 66
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 67
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz CO2 ģeoloģisko 
uzglabāšanu dalībvalstu teritorijā, to 
ekskluzīvajās ekonomikas zonās un 
kontinentālajos šelfos Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 
(UNCLOS) nozīmē.

1. Šī direktīva attiecas vienīgi uz CO2
ģeoloģisko uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvajās ekonomikas 
zonās un kontinentālajos šelfos Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas (UNCLOS) nozīmē. Uzlabota 
ogļūdeņraža atgūšana ir izslēgta no šīs 
direktīvas jomas.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 68
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aizliegts CO2 uzglabāt ģeoloģiskos 
veidojumos ārpus 1. punktā minētajām 
teritorijām.

3. Aizliegts CO2 uzglabāt ģeoloģiski,
tostarp zem jūras gultnes ārpus 1. punktā 
minētajām teritorijām. CO2 uzglabāšanu 
zem jūras gultnes turpmāk veic saskaņā 
ar starptautiskiem līgumiem, kuriem ir 
pievienojušās dalībvalstis un/vai Kopiena.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 69
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī.

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī 1. punktā minētajā teritorijā vai 
ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 70
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) „uzlabota ogļūdeņraža atgūšana” ir 
ogļūdeņraža atgūšana papildus dabiski 
ražotajam ogļūdeņradim ar šķidrumu 
iesmidzināšanu vai citiem līdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Specification.
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Grozījums Nr. 72
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „uzglabāšanas vieta” ir viena vai 
vairākas noteiktas daļas konkrētā
ģeoloģiskā veidojumā, ko izmanto CO2
ģeoloģiskajai uzglabāšanai;

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 75
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 76
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a) „transporta operators” ir jebkura 
fiziska vai juridiska, privāta vai publiska 
persona, kura ir pilnībā nošķirta no 
uzglabāšanas vietas operatora un lietotāja 
(t.i., elektroenerģijas ražotāja) un kura 
veic vai kontrolē CO2 transportēšanu uz 
uzglabāšanas vietu vai kurai saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir piešķirtas 
noteicoša ekonomiska ietekme attiecībā uz 
transporta tīkla tehnisko darbību;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 77
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 78
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kurām var būt liela ietekme uz zemes un 
ūdens vidi, veselību un drošību;

Or. el

Grozījums Nr. 79
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kas 
rodas oglekļa dioksīda uztveršanas 
procesos;

(12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kurā ir 
ne mazāk kā 98% CO2, kas rodas 
uztveršanas procesos, un kurai nav 
pievienoti atkritumi vai citas vielas, lai no
tām atbrīvotos;

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 80
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) „korektīvie pasākumi” ir pasākumi, 
kurus veic, lai novērstu nozīmīgus 
pārkāpumus, tādējādi novēršot vai apturot 
jebkuru noplūdi;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 81
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el
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Grozījums Nr. 82
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 84
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav nozīmīga noplūdes riska, ja pastāv 
negatīvas ietekmes risks uz vidi vai 
veselību un ja tā izmantošana CO2 
uzglabāšanai tieši nekonkurē ar citiem 
pastāvošiem vai iespējamiem ar enerģiju 
saistītiem izmantošanas veidiem, tostarp 
EK energoapgādes drošībai (t.i., gāzes 
uzglabāšana) stratēģiskiem izmantošanas 
veidiem vai neizsīkstošo (t.i., ģeotermālo) 
enerģijas avotu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 85
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 86
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

storage.

Grozījums Nr. 87
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Dalībvalstis nodrošina, ka, piešķirot 
izpētes atļauju, tiek pienācīgi ņemti vērā 
sabiedrības viedokļi. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
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pietiekama un efektīva piekļuve 
informācijai, līdzdalības tiesības un tiesas 
pieejamība saskaņā ar Direktīvas 
85/337/EEK, kā arī Direktīvas 2003/4/EK 
attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un uz laiku, kas ir 
nepieciešams, lai veiktu pasākumus, 
attiecībā uz kuriem ir piešķirta izpētes 
atļauja. Izpētes atļauju var pagarināt.  
Pirms izpētes atļaujas garantēšanas 
dalībvalstis pieņems noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka atļauju nelikumīgi 
neizmanto investīciju kavēšanai.

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un ne vairāk kā uz 
trijiem gadiem, un tās var pagarināt vienā 
reizē uz trijiem gadiem un uz tik ilgu 
laiku, cik tas ir vajadzīgs, lai veiktu 
iespējamās uzglabāšanas vietas izpēti.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 90
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo CO2
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 
netiek atļauta kompleksa izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām. Ja pēc 
veiksmīgas izpētes pabeigšanas izpētes 
atļaujas īpašnieks iesniedz pieteikumu, lai 
saņemtu uzglabāšanas atļauju, šo 
pieteikumu izskata kā prioritāti.

Or. de
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Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo CO2
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 
netiek atļauta kompleksa izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām. Pēc šā perioda 
CO2 uzglabāšanas izpētes atļauju vai nu 
pārvērš par CO2 uzglabāšanas atļauju, vai 
arī atceļ visā attiecīgajā teritorijā.

Or. en

Pamatojums

 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.

Grozījums Nr. 92
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
atļauju piešķiršanas procedūra ir pieejama 
visām struktūrām, kurām ir nepieciešamā 

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

kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.
Uzglabāšanas vietas operatori ir pilnībā 
nošķirti no lietotājiem (t.i., 
elektroenerģijas ražotājiem).

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 93
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka, piešķirot 
uzglabāšanas atļauju, tiek pienācīgi ņemti 
vērā sabiedrības viedokļi. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pietiekama un efektīva piekļuve 
informācijai, līdzdalības tiesības un tiesas 
pieejamība saskaņā ar Direktīvas 
85/337/EEK, kā arī Direktīvas 2003/4/EK 
attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 94
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. el

Pamatojums

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. 

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzglabāšanas atļaujas īpašniekam ir 
tiesības vienīgi uzglabāt CO2
uzglabāšanas vietā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka uzglabāšanas atļaujas 
derīguma laikā netiek atļauta 
uzglabāšanas vieta izmantošana 
konfliktējošām vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
vietā vienlaicīgi nedarbojas divi vai 
vairāki operatori.  Ir jānodrošina 
iespējamo lietotāju vienlīdzīga piekļuve 
uzglabāšanas vietai.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 97
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) transporta pieejamība, kas savieno 
vietu ar iespējamiem uztveršanas 
punktiem, kā arī tā ekonomiskā 
dzīvotspēja, ņemot vērā attālumu no 
šādiem punktiem līdz uzglabāšanas vietai;

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 98
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 99
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 100
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 103
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

Grozījums Nr. 105
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 108
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) prasība ziņot kompetentajai iestādei par 
nopietniem pārkāpumiem vai noplūdēm, 
apstiprināts korektīvo pasākumu plāns un 
pienākums īstenot korektīvo pasākumu 
plānu nopietnu pārkāpumu vai noplūžu 
gadījumā saskaņā ar 16. pantu;

(6) prasība ziņot kompetentajai iestādei par 
nopietniem pārkāpumiem vai būtiskām
noplūdēm, apstiprināts korektīvo 
pasākumu plāns un pienākums īstenot 
korektīvo pasākumu plānu nopietnu 
pārkāpumu vai būtisku noplūžu gadījumā 
saskaņā ar 16. pantu;

Or. de

Pamatojums

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.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju 
pārskatīšana Komisijā

Uzglabāšanas atļaujas nosūtīšana un 
uzglabāšanas pieprasījumu noraidīšana

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

Grozījums Nr. 111
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var informēt Komisiju par 
visām sākotnējām uzglabāšanas atļaujām, 
pieteikumiem atļauju saņemšanai un 
citiem materiāliem, kurus kompetentā 
iestāde izskatījusi pirms sākotnējā 
lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

Grozījums Nr. 113
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka būtiskas 
izmaiņas neievieš, ja nav izsniegta jauna 
uzglabāšanas atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka būtiskas 
izmaiņas neievieš, ja nav izsniegta jauna 
uzglabāšanas atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu. Šajā gadījumā arī piemēro 
Direktīvas 85/337/EEK noteikumus.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 114
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijai ir jāizveido īpaši kvalitatīvi 
un kvantitatīvi vides rādītāji, kā arī cenas, 
kuru pārsniegšana būtu uzskatāma par 
būtiskām izmaiņām. Kvalitatīvus un 
kvantitatīvus rādītājus izveido saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 28. panta 2. punktā.

Or. el

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 115
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju par nopietniem 
pārkāpumiem vai noplūdēm;

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju vai tai ir paziņots
par nopietniem pārkāpumiem vai 
noplūdēm;

Or. en

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju par nopietniem 
pārkāpumiem vai noplūdēm;

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju par nopietniem 
pārkāpumiem vai būtiskām noplūdēm;

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 117
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja ziņojumi, kas iesniegti saskaņā ar 
14. pantu, vai vides inspekcijas, kas veiktas 
saskaņā ar 15. pantu, liecina, ka 
uzglabāšanas vieta neatbilst atļaujas 
nosacījumiem vai ka pastāv nopietnu 
pārkāpumu vai noplūžu risks;

b) ja ziņojumi, kas iesniegti saskaņā ar 
14. pantu, vai vides inspekcijas, kas veiktas 
saskaņā ar 15. pantu, liecina, ka 
uzglabāšanas vieta neatbilst atļaujas 
nosacījumiem vai ka pastāv nopietnu 
pārkāpumu vai būtisku noplūžu risks;

Or. de

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neierobožojot a) līdz c) apakšpunkta 
noteikumus, ik pēc pieciem gadiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation.

Grozījums Nr. 119
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neierobožojot a) līdz c) apakšpunkta 
noteikumus, ik pēc pieciem gadiem.

(d) neierobožojot a) līdz c) apakšpunkta 
noteikumus, ik pēc desmit gadiem.

Or. de

Pamatojums

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 121
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vismaz 98 % no CO2 plūsmas ir oglekļa 
dioksīds. Tāpēc ir aizliegts pievienot 
plūsmai atkritumus vai citas vielas, lai šādi 
no tām atbrīvotos.
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videi vai pārkāpj attiecīgo Kopienas 
tiesību aktu prasības.

Or. en

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 122
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el
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Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Necessary completion.

Grozījums Nr. 124
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu CO2 noplūdi; (c) noteiktu būtisku CO2 noplūdi;
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Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 125
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ģeoloģiskas uzblabāšanas gadījumā 
zem jūras gultnes, monitoringa prasības, 
kas noteiktas iepriekšējā punktā, pielāgo 
neskaidrībai un operatīvām grūtībām 
saistībā ar CCS tehnoloģijas darbību 
jūras vidē.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 126
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kompetentā iestāde ir saņēmusi 
informāciju par noplūdēm vai nopietniem 
pārkāpumiem saskaņā ar 16. panta. 
1. punktu;

a) ja kompetentā iestāde ir saņēmusi 
informāciju par būtiskām noplūdēm vai 
nopietniem pārkāpumiem saskaņā ar 
16. panta. 1. punktu;
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Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 127
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi nopietnu pārkāpumu vai noplūžu 
gadījumā

Pasākumi nopietnu pārkāpumu vai būtisku
noplūžu gadījumā

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nopietnu 
pārkāpumu vai noplūžu gadījumā operators 
par tām nekavējoties ziņo kompetentajai 
iestādei un veic vajadzīgos korektīvos 
pasākumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nopietnu 
pārkāpumu vai būtisku noplūžu gadījumā 
operators par tām nekavējoties ziņo 
kompetentajai iestādei un veic vajadzīgos 
korektīvos pasākumus.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 128
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Korektīvos pasākumus, kas minēti 
1. punktā, veic, pamatojoties uz korektīvo 
pasākumu plānu, kurš iesniegts 

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

kompetentajai iestādei un kuru tā 
apstiprinājusi, saskaņā ar 7. panta 6. punktu 
un 9. panta 6. punktu. par šiem 
pasākumiem paziņo Komisijai un 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 129
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc tam, kad uzglabāšanas vieta ir slēgta 
saskaņā ar 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
operators joprojām ir atbildīgs par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli, 
ziņošanu un korektīvajiem pasākumiem 
saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām, kā arī viņam saglabājas visi 
pienākumi, kas izriet no citiem 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, kamēr vien atbildība par 
uzglabāšanas vietu netiek nodota 
kompetentajai iestādei saskaņā ar 18. panta 
1. līdz 4. punktu. Tāpat operators ir 
atbildīgs par uzglabāšanas vietas 
noslēgšanu un ievadīšanas iekārtu 
demontāžu.

2. Pēc tam, kad uzglabāšanas vieta ir slēgta 
saskaņā ar 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
operators joprojām ir atbildīgs par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli, 
ziņošanu un korektīvajiem pasākumiem 
saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām, kā arī viņam saglabājas visi 
pienākumi, kas izriet no citiem 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, kamēr vien atbildība par 
uzglabāšanas vietu netiek nodota 
kompetentajai iestādei saskaņā ar 18. panta 
1. līdz 4. punktu. Tāpat operators ir 
atbildīgs par uzglabāšanas vietas 
noslēgšanu un ievadīšanas iekārtu 
demontāžu. Operators saglabā atbildību 
vismaz 50 gadus pēc vietas slēgšanas.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 130
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc tam, kad uzglabāšanas vieta ir slēgta 
saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, 
kompetentā iestāde ir atbildīga par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli un 
korektīvajiem pasākumiem saskaņā ar šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām, kā arī tai 
saglabājas visi pienākumi, kas izriet no 
citiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem. Šajā direktīvā norādītās 
pēcslēgšanas prasības tiek pildītas, 
pamatojoties uz provizorisku pēcslēgšanas 
plānu, kas iesniegts un apstiprināts 
kompetentajā iestādē saskaņā ar 7. panta 
7. punktu un 9. panta 7. punktu un ko 
atjaunina pēc vajadzības.

4. Pēc tam, kad uzglabāšanas vieta ir slēgta 
saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, 
kompetentā iestāde ir atbildīga par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli un 
korektīvajiem pasākumiem saskaņā ar šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām, kā arī tai 
saglabājas visi pienākumi, kas izriet no 
citiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem. Šajā direktīvā norādītās 
pēcslēgšanas prasības tiek pildītas, 
pamatojoties uz provizorisku pēcslēgšanas 
plānu, kas iesniegts un apstiprināts 
kompetentajā iestādē saskaņā ar 7. panta 
7. punktu un 9. panta 7. punktu un ko 
atjaunina pēc vajadzības. Operators 
joprojām ir juridiski un finansiāli 
atbildīgs par vietu, un viņam ir 
jānodrošina finanšu garantija vai cits 
ekvivalents saskaņā ar 19. panta 
2.b) punkta ii) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 131
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu 
nodod kompetentajai iestādei pēc 50 gadu 
perioda beigām un pēc tam, kad ir izpildīti 
visi uzglabāšanas atļaujā paredzētie 
noteikumi attiecībā uz atbildības 
nodošanu. Tādēļ operators sagatavo 
ziņojumu, kurā dokumentē atbilstību šim 
kritērijam, un iesniedz to kompetentajai 
iestādei, lai tā varētu apstiprināt atbildības 
nodošanu.

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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paziņošanas Komisija var sniegt atzinumu 
par sākotnējiem apstiprinājuma 
lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.

Grozījums Nr. 133
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 134
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Debureaucratisation and subsidiarity.
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Grozījums Nr. 136
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringa biežumu var 
ierobežot. Tomēr, ja konstatē noplūdes vai 
nopietnus pārkāpumus, monitoringu veic 
no jauna tik bieži un tādā apmērā, lai 
izvērtētu problēmas nopietnību un 
korektīvo pasākumu efektivitāti. 

Or. el

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 137
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitorings turpinās 
turpmākos 50 gadus. Pēc šā perioda 
beigām to var pārtraukt. Tomēr, ja konstatē 
noplūdes vai nopietnus pārkāpumus, 
monitoringu atsāk tādā apmērā, lai 
izvērtētu problēmas nopietnību un 
korektīvo pasākumu efektivitāti.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 138
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 139
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

6. Ja ir atklāti jebkādi būtiski pārkāpumi 
vai noplūdes, komptetentā iestāde veic 
visus vajadzīgos korektīvos pasākumus.  
Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta, 
pamatojoties uz neprecīzu vai viltus 
informāciju, operators sedz korektīvo 
pasākumu izmaksas un saglabā atbildību 
par kaitējumu cilvēka veselībai un videi.
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Visos pārējos gadījumos attiecīgās 
izmaksas sedz fonds, kas izveidots 
atbilstīgi 19.a pantam un ko finansē no 
operatoru ieguldījumiem un pārvalda 
komptetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 140
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK un Direktīvas 
2004/35/EK darbības jomā. Finanšu 
nodrošinājumu paredz tādā līmenī, lai 
segtu atbildību par jebkādu kaitējumu, 
kas nodarīts trešām pusēm, kā arī segtu 
vides kaitējuma novēršanas izdevumus, 
kas nav mazāki par EUR […] miljardiem.
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Or. en

Pamatojums

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.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Prevention of unnecessary high costs.
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Grozījums Nr. 142
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 143
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Monitoringa un korektīvo pasākumu 

fonda izveide
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Fondu izveido ar ikgadējo ieguldījumu 
finansējumu, ko veic uzglabāšanas vietas 
operatori, un to pārvalda kompetentā 
iestāde. Operatoru ieguldījumi ir 
proporcionāli uzglabāšanas vietas 
lielumam CO2  apjoma vienībās un 
iesaistītā riska līmenim saskaņā ar 
parametriem, kas noteikti I pielikumā. 
Ieguldījumus pārtrauc pēc atbildības 
nodošanas kompetentajai iestādei.
Fondam ir paredzēts segt monitoringa un 
korektīvo pasākumu izmaksas, kā arī 
tradicionālā kaitējuma (t.i., kaitējuma 
veselībai, videi utt.) un kaitējuma videi 
atlīdzināšanas izmaksas pēc atbildības 
nodošanas un izņēmuma gadījumā arī 
pirms šādas nodošanas, ja uz atbildību 
neattiecas Direktīva 2003/35/EK vai 
Direktīva 2003/87/EK un/vai finanšu 
nodrošinājums ir nepietiekams vai nav 
pieejams.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 144
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu. Tomēr 
lietotāji pilnībā uzņemas piekļuves 
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izmaksas šādiem tīkliem un vietām.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 145
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 1. 
punktā minēto piekļuvi, un to īsteno 
transporta operatori, kas ir pilnībā 
nošķirti gan no uzglabāšanas vietas 
operatoriem, gan lietotājiem (t.i., 
elektroenerģijas ražotājiem). Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms.
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Grozījums Nr. 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Clarification of the responsibilities.

Grozījums Nr. 147
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija drīkst grozīt pielikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti nebūtisko šīs 
direktīvas elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas minēta 28. panta 2. punktā.

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

Or. el
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Grozījums Nr. 148
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visām
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, 
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās iespējas CO2
uztveršanas ierīču vēlākai uzstādīšanai.

Dalībvalstis nodrošina, ka sadedzināšanas 
iekārtas, kuru jauda ir 300 megavati vai 
lielāka un kurām sākotnējā būvatļauja vai, 
ja šādu procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, netiek 
atļautas, ja to darbība rada oglekļa 
dioksīda emisijas, kas pārsniedz 350 
gramus uz saražotās enerģijas 
kilovatstundu.

Or. en

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 149
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. pants
Direktīva 2004/35/EK
III pielikums – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Uzglabāšanas vietu ekspluatācija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu XX/XX/EK(*);

14. CO2  transportēšana ģeoloģiskās 
uzglabāšanas mērķiem, kā arī 
uzglabāšanas vietu ekspluatācija saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
XX/XX/EK(*); Attiecībā uz transporta 
atbildību termins „operators” ir jāskata 
Direktīvas XX/XX/EK 3. panta 9.a punkta 
nozīmē. 

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 150
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35.a pants (jauns)
Direktīva 22008/xx/EK
A pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Direktīvas 2008/XX/EK par vides 
krimināltiesisko aizsardzību A 
pielikumam ir pievienots šāds ievilkums:
„CO2  transportēšana ģeoloģiskās 
uzglabāšanas mērķiem, kā arī 
uzglabāšanas vietu ekspluatācija saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu XX/XX/EK par oglekļa dioksīda 
ģeoloģisko uzglabāšanu.”

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 151
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 152
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem, kas minēti 25. pantā, iesniedz 
ierosināto pārskatu, ņemot vērā 
visjaunāko zinātnisko informāciju un CO2  
uzglabāšanas izmēģinājumu projektu 
rezultātus, un CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijas komerciālu 
izmantošanu.
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Or. el

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Completion.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 155
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 156
David Hammerstein

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) attālums līdz potenciālajam CO2 avotam 
vai avotiem (ieskaitot aplēses par kopējo 
potenciālo CO2 masu, kas ekonomiski ir 
pieejama uzglabāšanai).

(l) attālums līdz potenciālajam CO2 
avotam vai avotiem (ieskaitot aplēses par 
kopējo potenciālo CO2 masu, kas 
ekonomiski ir pieejama uzglabāšanai, ja 
lielu attālumu transports var kļūt 
ekonomiski dzīvotnespējīgs), kā arī droša 
un pietiekama transporta tīkla pieejamība.
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Or. en

Pamatojums

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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