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Poprawka 29
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wychwytywanie i geologiczne 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
stanowi sposób złagodzenia zmian klimatu.
Proces ten polega na wychwytywaniu 
dwutlenku węgla (CO2) z instalacji 
przemysłowych, jego transporcie na 
składowisko i zatłoczeniu do odpowiedniej 
formacji geologicznej w celu stałego 
składowania.

(4) Wychwytywanie i geologiczne 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
stanowi sposób złagodzenia zmian klimatu. 
Proces ten polega na wychwytywaniu 
dwutlenku węgla (CO2) z instalacji 
przemysłowych, jego transporcie na 
składowisko i zatłoczeniu do odpowiedniej 
formacji geologicznej w celu stałego 
składowania. W celu zapewnienia, że w 
zakresie redukcji emisji osiągnięte zostaną 
przewidywane zyski z technologii 
składowania dwutlenku węgla konieczne 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
zagwarantowanie, że technologia ta nie 
będzie wykorzystywana jako zachęta do 
zwiększania liczby stacji wykorzystujących 
paliwa konwencjonalne. 

Or. el

Poprawka 30
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wszystkie poszczególne elementy 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2 były oddzielnie przedmiotem 
projektów pilotażowych, lecz należy je 
jeszcze zintegrować w pełny proces CCS i 
zmniejszyć koszty technologii. 
Największymi projektami składowania 
CO2, w których uczestniczą 
przedsiębiorstwa europejskie, są projekty: 
Sleipner na Morzu Północnym (Statoil) i 
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In Salah w Algierii (Statoil, PB i 
Sonatrach). Pozostałe realizowane 
projekty pilotażowe to projekt Vattenfall w 
Schwarze Pumpe w Niemczech/ 
Brandenburgia i projekt CCS realizowany 
przez firmę Total w Lacq we Francji.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w stosunku do poprawki z projektu sprawozdania, że dotychczas chodziło o 
projekty pilotażowe, a nie demonstracyjne.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Oprócz ram legislacyjnych dla 
składowisk niezbędne jest jak najszybsze 
stworzenie zachęt dla dalszego rozwoju 
technologii, pomoc w uruchamianiu 
zakładów demonstracyjnych oraz ramy 
prawne stworzone przez państwa 
członkowskie dla zagwarantowania 
transportu w celu pomyślnego 
dokonywania postępów w dziedzinie 
stosowania technologii CCS.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100 
kiloton lub więcej. Ten próg wydawałby 
się również odpowiedni dla celów innych 
właściwych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Nie należy zezwalać na 
składowanie CO2 w formacjach 
geologicznych wykraczających poza 
zakres terytorialny niniejszej dyrektywy i 
składowanie CO2 w słupie wody.

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie wyłącznie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100 
kiloton lub więcej. Ten próg wydawałby 
się również odpowiedni dla celów innych 
właściwych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Nie należy zezwalać na 
geologiczne składowanie CO2, łącznie ze 
składowaniem pod dnem morza, poza 
zakresem terytorialnym niniejszej 
dyrektywy. Składowanie w formacjach 
pod dnem morza powinno odbywać się 
wyłącznie w zgodzie z międzynarodowymi 
umowami, których stronami są państwa 
członkowskie i/lub Wspólnota. 
Składowanie w słupie wody nie powinno 
być dozwolone ani w obrębie zakresu 
terytorialnego niniejszej dyrektywy, ani 
poza nim.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 33
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100 
kiloton lub więcej. Ten próg wydawałby 
się również odpowiedni dla celów innych 
właściwych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Nie należy zezwalać na 
składowanie CO2 w formacjach 
geologicznych wykraczających poza zakres 
terytorialny niniejszej dyrektywy i 
składowanie CO2 w słupie wody.

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 150 
kiloton lub więcej. Ten próg umożliwi 
wyłączenie istniejących lub planowanych 
projektów pilotażowych w dziedzinie 
badań i rozwoju w państwach 
członkowskich z zakresu niniejszej 
dyrektywy oraz wydawałby się również 
odpowiedni dla celów innych właściwych 
wspólnotowych przepisów prawnych. Nie 
należy zezwalać na składowanie CO2 w 
formacjach geologicznych wykraczających 
poza zakres terytorialny niniejszej 
dyrektywy i składowanie CO2 w słupie 
wody.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 34
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Zwiększony odzysk węglowodorów 
(dodatkowy odzysk węglowodorów w 
stosunku do tego, który uzyskiwany jest 
naturalnie przez zatłaczanie płynów lub 
innymi metodami) powinien być 
wyłączony z zakresu niniejszej dyrektywy. 
Zwiększony odzysk węglowodorów jest 
opłacalną ekonomicznie działalnością i 
dotychczas była wykonywana jako taka. 
Tymczasem zwiększony odzysk 
węglowodorów nie łagodzi emisji 
odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne, 
gdyż z punktu widzenia uwzględniającego 
produkcję netto dwutlenek węgla, 
węglowodór uzyskany tą metodą zniweluje 
podczas swojego cyklu życia łagodzące 
skutki składowania CO2. W związku z tym 
składowanie geologiczne na mocy 
niniejszej dyrektywy powinno oznaczać 
wyłączenie tej metody.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 
wybrane jako składowisko, tylko jeśli nie 
istnieje istotne ryzyko wycieku, i jeśli w 
żadnym przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 
wybrane jako składowisko, tylko jeśli nie 
istnieje żadne ryzyko wycieku ani żadne 
ryzyko szkodliwego wpływu na środowisko 
lub zdrowie. Ponadto dane miejsce może 
być wybrane jedynie wtedy, gdy jego 
wykorzystanie jako składowiska CO2 nie 
stanowi bezpośredniej lub pośredniej 
konkurencji dla innych rzeczywistych lub 
potencjalnych zastosowań związanych z 
energią, łącznie ze strategicznymi dla 
bezpieczeństwa zaopatrzenia UE w 
energię (np. składowanie gazu) lub z 
wykorzystywaniem odnawialnych (np. 
geotermia) źródeł energii. Należy to 
stwierdzić przez opis i ocenę potencjalnego 
kompleksu składowania CO2 zgodnie z 
określonymi wymaganiami.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 
wybrane jako składowisko, tylko jeśli nie 
istnieje istotne ryzyko wycieku, i jeśli w 
żadnym przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z powyższym przy wyborze 
terenów składowania państwa 
członkowskie powinny dysponować 
możliwością wzięcia pod uwagę ich 
chrakterystyki geologicznej, np. 
sejsmiczności, w sposób możliwie 
najbardziej obiektywny i wydajny. Dane 
miejsce może być wybrane jako 
składowisko, tylko jeśli nie istnieje istotne 
ryzyko wycieku, i jeśli w żadnym 
przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

Or. el

Uzasadnienie

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.



PE407.924v01-00 10/87 AM\729033PL.doc

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych, 
opublikowanych kryteriów. Aby chronić i 
wspierać inwestycje w poszukiwania, 
pozwolenia na poszukiwania należy 
udzielać w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności i na czas 
określony, podczas którego posiadacz 
pozwolenia powinien mieć wyłączne 
prawo do poszukiwania potencjalnych
kompleksów składowania CO2. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
nie dopuszcza się konkurujących ze sobą 
zastosowań kompleksu w tym czasie. 

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych, 
opublikowanych kryteriów. Aby chronić i 
wspierać inwestycje w poszukiwania, 
pozwoleń na poszukiwania należy udzielać 
w odniesieniu do obszaru o ograniczonej 
pojemności i na okres niezbędny do 
wykonania tej działalności, podczas 
którego posiadacz pozwolenia powinien 
mieć wyłączne prawo do poszukiwania 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że nie dopuszcza się 
konkurujących ze sobą zastosowań 
kompleksu w tym czasie. Jeżeli 
działalność nie ma miejsca, państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
wycofanie pozwolenia na poszukiwania i 
możliwość udzielenia go innym 
podmiotom.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and assurance of investments.
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Poprawka 38
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych, 
opublikowanych kryteriów. Aby chronić i 
wspierać inwestycje w poszukiwania, 
pozwolenia na poszukiwania należy 
udzielać w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności i na czas 
określony, podczas którego posiadacz 
pozwolenia powinien mieć wyłączne 
prawo do poszukiwania potencjalnych 
kompleksów składowania CO2. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
nie dopuszcza się konkurujących ze sobą 
zastosowań kompleksu w tym czasie.

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących, opublikowanych 
kryteriów. Aby chronić i wspierać 
inwestycje w poszukiwania, pozwolenia na 
poszukiwania należy udzielać w 
odniesieniu do obszaru o ograniczonej 
pojemności i na czas określony, podczas 
którego posiadacz pozwolenia powinien 
mieć wyłączne prawo do poszukiwania 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że nie dopuszcza się 
konkurujących ze sobą zastosowań 
kompleksu w tym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne 
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne 
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska. Przeprowadzone 
poszukiwania, i konieczne w związku z 
nimi dokonane inwestycje, uzasadniają 
oczekiwanie posiadacza pozwolenia na 
poszukiwania, że będzie on posiadaczem 
pozwolenia na składowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Create incentives for the carrying out of exploration.

Poprawka 40
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne 
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Operatorzy składowisk powinni być w 
pełni oddzieleni od użytkowników (tj. 
producentów energii). Pozwolenie na 
składowanie powinno być głównym 
instrumentem zapewniającym spełnienie 
zasadniczych wymagań dyrektywy i tym 
samym geologiczne składowanie w sposób 
bezpieczny dla środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszystkie projekty pozwoleń na 
składowanie należy przekazać Komisji, 
tak by mogła ona wydać opinię na temat 
projektów pozwoleń w ciągu sześciu 
miesięcy od ich otrzymania. Organy 
krajowe powinny wziąć tę opinię pod 
uwagę, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii 
Komisji. Przegląd na poziomie Wspólnoty 
powinien pomóc w zapewnianiu spójności 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także we wzmacnianiu 
zaufania społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

(18) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przedstawienia Komisji
projektu pozwolenia na składowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 42
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszystkie projekty pozwoleń na
składowanie należy przekazać Komisji, tak 
by mogła ona wydać opinię na temat 
projektów pozwoleń w ciągu sześciu 
miesięcy od ich otrzymania. Organy 
krajowe powinny wziąć tę opinię pod 
uwagę, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii Komisji.
Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie, 
a także we wzmacnianiu zaufania 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

(18) Pozwolenia na składowanie powinny 
być udzielane przez właściwe organy 
krajowe każdego państwa członkowskiego 
po konsultacjach z Komisją. Projekty 
pozwoleń na składowanie należy 
przekazać Komisji, która powinna mieć 
dwanaście miesięcy na wydanie opinii. 
Właściwy organ nie podejmuje decyzji w 
sprawie ostatecznego pozwolenia, zanim 
Komisja nie sformułuje swojej opinii. 
Właściwy organ powinien uwzględnić tę 
opinię, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii Komisji. 
Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 43
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu zwiększenia 
odpowiedzialności i przejrzystości 
procedur udzielania pozwoleń państwa 
członkowskie gwarantują społeczeństwu 
stosowny i rzeczywisty dostęp do 
informacji, prawo do udziału i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości zarówno w 
zakresie procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania, jak i na składowanie, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne1, a także dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska2.
1 Dz.U. L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 41, 14.02.03, s. 26.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Właściwy organ powinien dokonać 
weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
wycieków, jeśli sprawozdania dostarczone 
przez operatorów lub przeprowadzone 
kontrole wykazały niezgodność z 
warunkami pozwolenia, lub w przypadku 
uzyskania informacji o wszelkich innych 
naruszeniach warunków pozwolenia przez 
operatora. Po wycofaniu pozwolenia 
właściwy organ powinien wydać nowe 
pozwolenie lub zamknąć składowisko. W 
międzyczasie właściwy organ powinien 
przejąć odpowiedzialność za składowisko, 
w tym wszelkie dalsze zobowiązania 
prawne. W możliwym zakresie należy
zapewnić zwrot kosztów przez byłego 
operatora.

(19) Właściwy organ powinien dokonać 
weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
wycieków, jeśli sprawozdania dostarczone 
przez operatorów lub przeprowadzone 
kontrole wykazały niezgodność z 
warunkami pozwolenia, lub w przypadku 
uzyskania informacji o wszelkich innych 
naruszeniach warunków pozwolenia przez 
operatora. Po wycofaniu pozwolenia 
właściwy organ powinien wydać nowe 
pozwolenie lub zamknąć składowisko. W 
międzyczasie właściwy organ powinien 
przejąć odpowiedzialność za składowisko, 
w tym wszelkie dalsze zobowiązania 
prawne. Należy zapewnić zwrot kosztów 
przez byłego operatora.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 45
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Właściwy organ powinien dokonać (19) Właściwy organ powinien dokonać 
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weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
wycieków, jeśli sprawozdania dostarczone 
przez operatorów lub przeprowadzone 
kontrole wykazały niezgodność z 
warunkami pozwolenia, lub w przypadku 
uzyskania informacji o wszelkich innych 
naruszeniach warunków pozwolenia przez 
operatora. Po wycofaniu pozwolenia 
właściwy organ powinien wydać nowe 
pozwolenie lub zamknąć składowisko. W 
międzyczasie właściwy organ powinien 
przejąć odpowiedzialność za składowisko, 
w tym wszelkie dalsze zobowiązania 
prawne. W możliwym zakresie należy 
zapewnić zwrot kosztów przez byłego 
operatora.

weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
znacznych wycieków, jeśli sprawozdania 
dostarczone przez operatorów lub 
przeprowadzone kontrole wykazały 
niezgodność z warunkami pozwolenia, lub 
w przypadku uzyskania informacji o 
wszelkich innych naruszeniach warunków 
pozwolenia przez operatora. Po wycofaniu 
pozwolenia właściwy organ powinien 
wydać nowe pozwolenie lub zamknąć 
składowisko. W międzyczasie właściwy 
organ powinien przejąć odpowiedzialność 
za składowisko, w tym wszelkie dalsze 
zobowiązania prawne. W możliwym 
zakresie należy zapewnić zwrot kosztów 
przez byłego operatora.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 46
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Monitorowanie jest niezbędne celem 
dokonania oceny, czy zatłoczony CO2 
zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą 
zagwarantowć, że w fazie operacyjnej 

(21) Monitorowanie jest niezbędne celem 
dokonania oceny, czy zatłoczony CO2 
zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą 
zagwarantowć, że w fazie operacyjnej 
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operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
dokona jego zatwierdzenia.

operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
dokona jego zatwierdzenia. W przypadku 
składowania geologicznego pod dnem 
morza monitorowanie powinno być 
bardziej przystosowane do niepewności i 
trudności eksploatacyjnych w połączeniu z 
zarządzaniem technologią CCS w 
środowisku morskim.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 47
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Konieczne są przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za zniszczenie 
lokalnego środowiska i klimatu, 
wynikające z niezapewnienia 
permamentnego związania dwutlenku 
węgla. Odpowiedzialność za zniszczenie 
środowiska (zniszczenie gatunków 
chronionych i siedlisk przyrodniczych, 
wody i gruntu) reguluje dyrektywa 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, którą należy stosować w 

(23) Konieczne są przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za zniszczenie 
lokalnego środowiska i klimatu, 
wynikające z niezapewnienia 
permamentnego związania dwutlenku 
węgla. Odpowiedzialność za zniszczenie 
środowiska (zniszczenie gatunków 
chronionych i siedlisk przyrodniczych, 
wody i gruntu) reguluje dyrektywa 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, którą należy stosować w 
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odniesieniu do eksploatacji składowisk 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Odpowiedzialność za zniszczenie klimatu 
w wyniku wycieków uregulowano przez 
uwzględnienie składowisk w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 96/61/WE, która wymaga zwrotu 
uprawnień do emisji w przypadku 
wycieku. Poza tym niniejsza dyrektywa 
powinna nakładać na operatora 
zobowiązanie do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków, na 
podstawie planu działań korygujących 
dostarczonego właściwemu organowi 
krajowemu i zatwierdzonego przez ten 
organ. Jeśli operator nie podejmie 
niezbędnych działań korygujących, 
działania te powinny być podjęte przez 
właściwy organ, który powinien uzyskać 
zwrot kosztów od operatora.

odniesieniu do transportu CO2 w celu 
składowania geologicznego oraz do 
eksploatacji składowisk zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odpowiedzialność za 
zniszczenie klimatu w wyniku wycieków 
uregulowano przez uwzględnienie 
składowisk w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 
która wymaga zwrotu uprawnień do emisji 
w przypadku wycieku. Poza tym niniejsza 
dyrektywa powinna nakładać na operatora 
zobowiązanie do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków, na 
podstawie planu działań korygujących 
dostarczonego właściwemu organowi 
krajowemu i zatwierdzonego przez ten 
organ. Jeśli operator nie podejmie 
niezbędnych działań korygujących, 
działania te powinny być podjęte przez 
właściwy organ, który powinien uzyskać 
zwrot kosztów od operatora. Koszty 
odszkodowania za szkody wyrządzone 
środowisku podczas transportu i 
składowania w fazie eksploatacji, 
zamykania i po zamknięciu, w zakresie 
nieobjętym wyżej wspomnianymi 
instrumentami lub w przypadku, gdy 
zabezpieczenie finansowe nie jest 
dostępne lub jest nieodpowiednie, a także 
za tradycyjne szkody majątkowe, 
zdrowotne itp. w przypadku, gdy 
zabezpieczenie finansowe nie jest 
dostępne lub jest nieodpowiednie, 
powinny być pokrywane przez fundusz 
finansowany z udziałów operatorów 
składowisk i zarządzany przez właściwy 
organ. 

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 48
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Konieczne są przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za zniszczenie 
lokalnego środowiska i klimatu, 
wynikające z niezapewnienia 
permamentnego związania dwutlenku 
węgla. Odpowiedzialność za zniszczenie 
środowiska (zniszczenie gatunków 
chronionych i siedlisk przyrodniczych, 
wody i gruntu) reguluje dyrektywa 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, którą należy stosować w 
odniesieniu do eksploatacji składowisk 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Odpowiedzialność za zniszczenie klimatu 
w wyniku wycieków uregulowano przez 
uwzględnienie składowisk w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 96/61/WE, która wymaga zwrotu 
uprawnień do emisji w przypadku 

(23) Konieczne są przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za zniszczenie 
lokalnego środowiska i klimatu, 
wynikające z niezapewnienia 
permamentnego związania dwutlenku 
węgla. Odpowiedzialność za zniszczenie 
środowiska (zniszczenie gatunków 
chronionych i siedlisk przyrodniczych, 
wody i gruntu) reguluje dyrektywa 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, którą należy stosować w 
odniesieniu do eksploatacji składowisk 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Odpowiedzialność za zniszczenie klimatu 
w wyniku znacznych wycieków 
uregulowano przez uwzględnienie 
składowisk w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 
która wymaga zwrotu uprawnień do emisji 
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wycieku. Poza tym niniejsza dyrektywa 
powinna nakładać na operatora 
zobowiązanie do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków, na 
podstawie planu działań korygujących 
dostarczonego właściwemu organowi 
krajowemu i zatwierdzonego przez ten 
organ. Jeśli operator nie podejmie 
niezbędnych działań korygujących, 
działania te powinny być podjęte przez 
właściwy organ, który powinien uzyskać 
zwrot kosztów od operatora.

w przypadku wycieku. Poza tym niniejsza 
dyrektywa powinna nakładać na operatora 
zobowiązanie do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków, na podstawie planu działań 
korygujących dostarczonego właściwemu 
organowi krajowemu i zatwierdzonego 
przez ten organ. Jeśli operator nie podejmie 
niezbędnych działań korygujących, 
działania te powinny być podjęte przez 
właściwy organ, który powinien uzyskać 
zwrot kosztów od operatora.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 49
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Po zamknięciu składowiska operator 
powinien być w dalszym ciągu 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie i kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy 
na podstawie planu działań po zamknięciu, 
dostarczonego właściwemu organowi i 
zatwierdzonego przez ten organ, a także za 
wszelkie dalsze zobowiązania wynikające 
z odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych do momentu przekazania 
odpowiedzialności za składowisko 
właściwemu organowi.

(25) Po zamknięciu składowiska operator 
powinien być w dalszym ciągu 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie i kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy 
na podstawie planu działań po zamknięciu, 
dostarczonego właściwemu organowi i 
zatwierdzonego przez ten organ, a także za 
wszelkie dalsze zobowiązania wynikające 
z odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych do momentu przekazania 
odpowiedzialności za składowisko 
właściwemu organowi. Operator powinien 
pozostawać odpowiedzialny przez okres 
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przynajmniej 50 lat po zamknięciu 
składowiska.

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
tym celu operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać opinię 
na temat projektów decyzji 
zatwierdzających w ciągu sześciu miesięcy 
od ich otrzymania. Organy krajowe 
powinny wziąć tę opinię pod uwagę, 
podejmując decyzję odnośnie do 
zatwierdzenia, i powinny uzasadnić 
wszelkie rozbieżności w stosunku do opinii 
Komisji. Przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie na poziomie Wspólnoty 

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
tym celu operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania.



AM\729033PL.doc 23/87 PE407.924v01-00

PL

powinien pomóc zapewnić spójność 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także wzmocnić zaufanie 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.

Poprawka 51
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
tym celu operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać opinię na 
temat projektów decyzji zatwierdzających 
w ciągu sześciu miesięcy od ich 
otrzymania. Organy krajowe powinny 
wziąć tę opinię pod uwagę, podejmując 
decyzję odnośnie do zatwierdzenia, i 
powinny uzasadnić wszelkie rozbieżności 
w stosunku do opinii Komisji. Przegląd
projektów pozwoleń na składowanie na 
poziomie Wspólnoty powinien pomóc 
zapewnić spójność wdrożenia wymagań 
dyrektywy w całej Wspólnocie, a także 
wzmocnić zaufanie społeczeństwa do 

(26) Odpowiedzialność za składowisko 
należy przekazać właściwemu organowi, 
jeśli i gdy wszystkie dostępne dowody 
wskazują na to, że składowany CO2 będzie 
związany w pełni i na stałe. W tym celu 
operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać opinię na 
temat projektów decyzji zatwierdzających 
w ciągu sześciu miesięcy od ich 
otrzymania. Organy krajowe powinny 
wziąć tę opinię pod uwagę, podejmując 
decyzję odnośnie do zatwierdzenia, i 
powinny uzasadnić wszelkie rozbieżności 
w stosunku do opinii Komisji. Podobnie 
jak przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie na poziomie Wspólnoty, 
przegląd projektów decyzji 
zatwierdzających powinien pomóc 
zapewnić spójność wdrożenia wymagań 
dyrektywy w całej Wspólnocie. Na 
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CCS, szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

podobnych warunkach prawnych, co 
udzielanie pozwoleń, państwa 
członkowskie powinny gwarantować 
przejrzystość i odpowiedzialność 
zatwierdzania przekazania poprzez 
zapewnienie społeczeństwu stosownego i 
rzeczywistego dostępu do informacji, 
prawa do udziału i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 52
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić w 
przypadku stwierdzenia wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. Po 
przekazaniu odpowiedzialności właściwy 
organ nie powinien żądać zwrotu kosztów 
od byłego operatora.

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy kontynuować monitorowanie przez 
50 lat. W przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków właściwy 
organ powinien podjąć niezbędne 
działania korygujące. W przypadku, gdy 
zamknięcie składowiska nastąpiło w 
oparciu o niedokładne lub nieprawdziwe 
informacje, operator powinien ponosić 
koszty działań korygujących oraz 
ewentualnych szkód na zdrowiu ludzkim i 
środowisku. We wszystkich innych 
przypadkach stosowne koszty powinny być 
pokrywane przez wyżej wspomniany 
fundusz, finansowany z udziałów 
operatorów i zarządzany przez właściwy 
organ.
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 53
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić w 
przypadku stwierdzenia wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. Po 
przekazaniu odpowiedzialności właściwy 
organ nie powinien żądać zwrotu kosztów 
od byłego operatora.

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić w 
przypadku stwierdzenia znacznych 
wycieków lub istotnych nieprawidłowości. 
Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwy organ nie powinien żądać zwrotu 
kosztów od byłego operatora.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.
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Poprawka 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie wnioskodawca 
utworzy rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed 
wykorzystywaniem składowiska 
wnioskodawca utworzy rezerwy finansowe 
w formie zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Reduction of costs.

Poprawka 55
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy do podjęcia działań 

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zagwarantować, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektyw 2003/87/WE oraz 
2004/35/WE, a także zobowiązania 
wynikające z niniejszej dyrektywy do 
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korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie wnioskodawca 
utworzy rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

podjęcia działań korygujących w 
przypadku istotnych nieprawidłowości lub 
wycieków mogą być spełnione. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
przed złożeniem wniosku o pozwolenie 
wnioskodawca utworzy rezerwy finansowe 
w formie zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 56
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed złożeniem
wniosku o pozwolenie wnioskodawca 
utworzy rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

(28) Należy ustanowić przepisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków mogą być spełnione. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
po złożeniu wniosku o pozwolenie 
wnioskodawca utworzy rezerwy finansowe 
w formie zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Zapewnienie zabezpieczenia finansowego wymaga dysponowania znaczną ilością kapitału. 
Żądanie udostępnienia wspomnianych środków finansowych jeszcze przed złożeniem wniosku 
o pozwolenie na składowanie jest nieuzasadnione, gdyż wniosek ten może zostać odrzucony.

Poprawka 57
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2 i 
składowisk może stać się warunkiem 
rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej i 
ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu, co powinno nastąpić w 
sposób określony przez każde państwo 
członkowskie, z uwzględnieniem celu 
obejmującego równy i otwarty dostęp, a 
także biorąc pod uwagę, między innymi, 
dostępne lub zasadnie dostępne możliwości 
w zakresie transportu i składowania, a 
także proporcję zobowiązań do redukcji 
CO2 zgodnie z międzynarodowymi 
instrumentami prawnymi i wspólnotowymi 
przepisami prawnymi, które mają być 
wypełnione przez wychwytywanie i 
geologiczne składowanie CO2. Państwa 
członkowskie powinny również stworzyć 
mechanizm rozstrzygania sporów, aby 
umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów 
dotyczących dostępu do sieci 
transportowych i składowisk CO2.

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2 i 
składowisk może stać się warunkiem 
rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej i 
ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu. Oznacza to, że operatorzy 
transportu powinni być w pełni oddzieleni 
zarówno od operatorów składowisk, jak i 
od użytkowników (tj. producentów 
energii). Ci ostatni powinni ponosić 
wszystkie koszty transportu CO2 od 
procesu wychwytywania do składowiska. 
Warunki dostępu do sieci transportowych 
i składowisk powinny być określone przez 
każde państwo członkowskie, z 
uwzględnieniem celu obejmującego równy 
i otwarty dostęp, a także biorąc pod uwagę, 
między innymi, dostępne lub zasadnie 
dostępne możliwości w zakresie transportu 
i składowania, a także proporcję 
zobowiązań do redukcji CO2 zgodnie z 
międzynarodowymi instrumentami 
prawnymi i wspólnotowymi przepisami 
prawnymi, które mają być wypełnione 
przez wychwytywanie i geologiczne 
składowanie CO2. Państwa członkowskie 
powinny również stworzyć mechanizm 
rozstrzygania sporów, aby umożliwić
sprawne rozstrzyganie sporów dotyczących 
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dostępu do sieci transportowych i 
składowisk CO2.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 58
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konieczne są przepisy zapewniające, 
że w przypadku transgranicznego 
transportu CO2, transgranicznych 
składowisk lub transgranicznych 
kompleksów składowania CO2 właściwe 
organy w zainteresowanych państwach 
członkowskich łącznie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i 
wszelkich innych wspólnotowych 
przepisów prawnych.

(30) Konieczne są przepisy zapewniające, 
że w przypadku transgranicznego 
transportu CO2, transgranicznych 
składowisk lub transgranicznych 
kompleksów składowania CO2 właściwe 
organy w zainteresowanych państwach 
członkowskich łącznie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i 
wszelkich innych wspólnotowych 
przepisów prawnych, a także wszystkich 
umów międzynarodowych, których 
państwa członkowskie lub Wspólnota są 
stronami. W tym przypadku powinien 
mieć zastosowanie również art. 7 
dyrektywy 85/337/EWG. 

Or. en

Uzasadnienie

In case of transboundary transport and storage sites, all Member-States, and the national 
public, should be effectively involved in the relevant decision-making.
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Poprawka 59
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Właściwy organ powinien założyć i 
prowadzić rejestr wszystkich zamkniętych 
składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego, które właściwy 
organ krajowy musi uwzględniać w 
powiązanych procedurach planowania i 
wydawania pozwoleń. Ten rejestr również 
należy zgłosić Komisji.

(31) Właściwy organ powinien założyć i 
prowadzić rejestr wszystkich 
eksploatowanych i zamkniętych 
składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego, które właściwy 
organ krajowy musi uwzględniać w 
powiązanych procedurach planowania i 
wydawania pozwoleń. Ten rejestr również 
należy zgłosić Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 60
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące kar za 
naruszenie krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Kary te powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

(33) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące kar za 
naruszenie krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Kary te powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. W 
przypadku poważnego naruszenia 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
udzielonego na mocy niniejszej dyrektywy, 
łącznie z obowiązkiem podejmowania 
działań korygujących w następstwie 
uwolnienia CO2 do gleby, powietrza lub 
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wody, operatorzy powinni ponosić 
odpowiedzialność karną na mocy 
dyrektywy 2008/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego przez 
prawo karne.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 61
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy zmienić dyrektywę 
85/337/EWG, aby uwzględnić 
wychwytywanie i transport strumieni CO2 
dla celów geologicznego składowania, a 
także składowiska zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Należy zmienić dyrektywę 
96/61/WE, aby uwzględnić 
wychwytywanie strumieni CO2 z instalacji 
objętych zakresem tej dyrektywy dla celów 
geologicznego składowania. Należy 
zmienić dyrektywę 2004/35/WE, aby 
uwzględnić eksploatację składowisk 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(35) Należy zmienić dyrektywę 
85/337/EWG, aby uwzględnić 
wychwytywanie i transport strumieni CO2 
dla celów geologicznego składowania, a 
także składowiska zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Należy zmienić dyrektywę 
96/61/WE, aby uwzględnić 
wychwytywanie strumieni CO2 z instalacji 
objętych zakresem tej dyrektywy dla celów 
geologicznego składowania. Należy 
zmienić dyrektywę 2004/35/WE, aby 
uwzględnić transport CO2 w celu 
składowania geologicznego oraz
eksploatację składowisk zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.  

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 62
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przejście na niskoemisyjną produkcję 
energii wymaga dokonania nowych 
inwestycji w produkcję energii z paliw 
kopalnych w taki sposób, aby umożliwić 
znaczne redukcje emisji. W tym celu 
należy zmienić dyrektywę 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

(37) Należy zmienić dyrektywę 
2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2001 r. w 
sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przejście na niskoemisyjną produkcję 
energii wymaga dokonania nowych 
inwestycji w produkcję energii z paliw 
kopalnych w taki sposób, aby umożliwić 
znaczne redukcje emisji. W tym celu 
należy zmienić dyrektywę 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2.

(37) Przejście na niskoemisyjną produkcję 
energii wymaga przede wszystkim 
dokonania nowych inwestycji w produkcję 
alternatywnych form energii takich jak 
energia odnawialna oraz, w dalszej 
kolejności, energii z paliw kopalnych, w 
taki sposób, aby umożliwić znaczne 
redukcje emisji. W tym celu należy 
zmienić dyrektywę 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2.

Or. el

Poprawka 64
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 



PE407.924v01-00 34/87 AM\729033PL.doc

PL

prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

prawne dla celów transportu CO2 w celu 
geologicznego składowania oraz 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla (zwanego dalej „CO2”).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 65
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki 
sposób, aby zapobiec lub w możliwie 
najszerszym stopniu zredukować 
negatywny wpływ na środowisko i 
wszelkie powiązane zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego.

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 pod ziemią w 
taki sposób, aby zapobiec wszelkiemu 
ryzyku powstania negatywnych skutków
dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 66
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki 
sposób, aby zapobiec lub w możliwie 
najszerszym stopniu zredukować 
negatywny wpływ na środowisko i 
wszelkie powiązane zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego.

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki 
sposób, aby zapobiec lub zredukować 
wszelki negatywny wpływ na środowisko i 
wszelkie powiązane zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego.

Or. el

Poprawka 67
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 na 
terytorium państw członkowskich, ich 
wyłącznych stref ekonomicznych i szelfu 
kontynentalnego w rozumieniu Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza 
(UNCLOS).

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
wyłącznie do geologicznego składowania 
CO2 na terytorium państw członkowskich, 
ich wyłącznych stref ekonomicznych i 
szelfu kontynentalnego w rozumieniu 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
Prawie Morza (UNCLOS). Zwiększony 
odzysk węglowodorów jest wyłączony z 
zakresu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 68
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
formacjach geologicznych 
wykraczających poza obszar, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Nie zezwala się na geologiczne 
składowanie CO2, łącznie ze 
składowaniem pod dnem morza, poza 
obszarem, o którym mowa w ust. 1.
Składowanie CO2 pod dnem morza 
powinno odbywać się w zgodzie z 
międzynarodowymi umowami, których 
stronami są państwa członkowskie lub 
Wspólnota.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 69
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
słupie wody. 

4. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
słupie wody w obrębie lub poza obszarem, 
o którym mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 70
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „zwiększony odzysk węglowodorów” 
oznacza dodatkowy odzysk węglowodorów 
w stosunku do tego, który uzyskiwany jest 
naturalnie przez zatłaczanie płynów lub 
innymi metodami 

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „składowisko” oznacza określoną 
formację geologiczną wykorzystywaną do 
geologicznego składowania CO2;

(3) „składowisko” oznacza określoną część 
formacji geologicznej, odpowiednią do 
geologicznego składowania CO2;

Or. en

Uzasadnienie

Specification.
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Poprawka 72
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „składowisko” oznacza określoną 
formację geologiczną wykorzystywaną do 
geologicznego składowania CO2;

(3) „składowisko” oznacza jedną lub 
więcej określonych stref w obrębie 
określonej formacji geologicznej
wykorzystywaną do geologicznego 
składowania CO2;

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „wyciek” oznacza każde uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2;

(5) „wyciek” oznacza znaczne uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2;

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „wyciek” oznacza każde uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2;

(5) „wyciek” oznacza każde znaczne 
uwolnienie CO2 z kompleksu składowania 
CO2;

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 75
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „pozwolenie na poszukiwania” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na poszukiwania, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

(8) „pozwolenie na poszukiwania” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na poszukiwania w formacji geologicznej, 
która została uznana za odpowiednią 
zgodnie z warunkami wymienionymi w 
art. 4, wydaną przez właściwy organ 
zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 76
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „operator transportu” znacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną, 
prywatną lub publiczną, w pełni 
oddzieloną od operatora składowiska i 
użytkownika (tj. producenta energii), 
która eksploatuje lub kontroluje transport 
CO2 do składowiska, lub której 
przekazano ekonomiczne uprawnienia 
decyzyjne w odniesieniu do technicznego 
funkcjonowania sieci transportowych 
zgodnie z krajowymi przepisami 
prawnymi;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 77
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „pozwolenie na składowanie” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na geologiczne składowanie CO2 w
składowisku, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

(10) „pozwolenie na składowanie” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na geologiczne składowanie CO2 w 
składowisku, zawierającą wszystkie 
elementy wymagane na mocy art. 9, 
wydaną przez właściwy organ zgodnie z 
wymaganiami niniejszej dyrektywy; 
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 78
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może mieć znaczny wpływ na 
środowisko;

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może mieć znaczny wpływ na 
środowisko lądowe i wodne, zdrowie i 
bezpieczeństwo;

Or. el

Poprawka 79
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji powstających w procesie 
wychwytywania dwutlenku węgla;

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji zawierających przynajmniej 
98% dwutlenku węgla, powstających w 
procesie wychwytywania, do którego w 
celu ich usunięcia nie może zostać dodany 
żaden odpad ani inna substancja;

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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).

Poprawka 80
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zminimalizować 
wydostawanie się CO2 z kompleksu 
składowania CO2;

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości, 
aby uniemożliwić lub zlikwidować 
jakikolwiek wyciek;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 81
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zminimalizować 
wydostawanie się CO2 z kompleksu 
składowania CO2;

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zatrzymać wydostawanie 
się CO2 z kompleksu składowania CO2;

Or. el
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Poprawka 82
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zminimalizować 
wydostawanie się CO2 z kompleksu 
składowania CO2;

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia znacznych 
wycieków, aby uniemożliwić lub 
zminimalizować wydostawanie się CO2 z 
kompleksu składowania CO2;

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „jednostka hydrauliczna” oznacza 
hydraulicznie połączoną przestrzeń 
porową, gdzie ciśnienie połączenia może 
być mierzone środkami technicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 84
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli w 
żadnym wypadku nie odnotowuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie.

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli 
nie istnieje ryzyko wystąpienia 
szkodliwych skutków dla środowiska lub 
zdrowia, a także jeśli jego wykorzystanie 
jako składowiska CO2 nie stanowi 
bezpośredniej konkurencji dla innych 
rzeczywistych lub potencjalnych 
zastosowań związanych z energią, łącznie 
ze strategicznymi dla bezpieczeństwa 
zaopatrzenia UE w energię (np. 
składowanie gazu) lub z 
wykorzystywaniem odnawialnych (np. 
geotermia) źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 85
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli w 
żadnym wypadku nie odnotowuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie.

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli w 
żadnym wypadku nie odnotowuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lądowe i wodne lub zdrowie.

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawka 86
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
poszukiwania były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych kryteriów.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
poszukiwania były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych i niedyskryminujących 
kryteriów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 87
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
w trakcie procesu przyznawania 
pozwolenia na poszukiwanie będzie 
właściwie uwzględnione zdanie 
społeczeństwa. W tym czelu państwa 
członkowskie gwarantują społeczeństwu 
stosowny i rzeczywisty dostęp do 
informacji, prawo do udziału i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dyrektywy 
85/337/EWG oraz dyrektywy 2003/4/WE.

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności, maksymalnie na 
dwa lata, z możliwością jednorazowego 

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności oraz na okres 
niezbędny do wykonywania działalności, 
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przedłużenia na okres nieprzekraczający 
dwóch lat.

na którą udzielono pozwolenia na 
poszukiwanie. Pozwolenie na 
poszukiwanie może zostać przedłużone. 
Przed udzieleniem pozwoleń na 
poszukiwanie państwa członkowskie 
dokonują ustaleń w celu 
zagwarantowania, że pozwolenia nie są 
nielegalnie wykorzystywane do 
blokowania inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments.

Poprawka 89
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności, maksymalnie na 
dwa lata, z możliwością jednorazowego
przedłużenia na okres nieprzekraczający 
dwóch lat.

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności, maksymalnie na 
trzy lata, z możliwością przedłużenia 
każdorazowo na trzy lata i tak długo, jak 
jest to konieczne w celu poszukiwania 
potencjalnego składowiska.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 90
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 
konkurujących zastosowań .

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 
konkurujących zastosowań. Jeżeli po 
zakończeniu udanej eksploatacji 
posiadacz zezwolenia na poszukiwania 
złoży wniosek o pozwolenie na 
składowanie, wniosek ten należy 
rozpatrywać w pierwszej kolejności.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa wydobywcze inwestują znaczne środki w badania geologiczne i ponoszą 
ryzyko negatywnego wyniku tych poszukiwań. Zmiana ta ma na celu zwiększyć gotowość firm 
do prowadzenia badań geologicznych pod kątem przydatności do składowania CO2.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 
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konkurujących zastosowań . konkurujących zastosowań . Po tym 
okresie pozwolenie na poszukiwania jest 
przekształcane w pozwolenie na 
składowanie CO2 lub jest unieważniane 
dla całego obszaru, którego dotyczyło.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 92
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
składowanie były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych kryteriów.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
składowanie były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych i niedyskryminujących 
kryteriów. Operatorzy składowisk są w 
pełni oddzieleni od użytkowników (tj. 
producentów energii).

Or. en

Uzasadnienie

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.
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Poprawka 93
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
w trakcie procesu przyznawania 
pozwolenia na składowanie będzie 
właściwie uwzględnione zdanie 
społeczeństwa. W tym celu państwa 
członkowskie gwarantują społeczeństwu 
stosowny i rzeczywisty dostęp do 
informacji, prawo do udziału i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dyrektywy 
85/337/EWG oraz dyrektywy 2003/4/WE.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 94
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2α. Państwa członkowskie zachowują w 
poważnych przypadkach prawo do 
cofnięcia pozwolenia na składowanie. 
Odmowy tego rodzaju są właściwie 
motywowane.

Or. el
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Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Posiadacz pozwolenia na składowanie 
ma wyłączne prawo do składowania CO2
w określonym miejscu składowania. 
Państwa członkowskie gwarantują, że w 
okresie ważności pozwolenia na 
składowanie nie zostanie wydane 
pozwolenie na jakiekolwiek konfliktowe 
wykorzystanie składowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Necessity to classify competences and the reponsbility for risks.

Poprawka 96
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dane składowisko nie było eksploatowane 
przez dwóch lub więcej operatorów 
równocześnie. Potencjalnym 
użytkownikom należy zagwarantować 
równy dostęp do składowiska.
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Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu zagwarantowanie, że z danego składowiska korzysta tylko jeden 
operator, dzięki czemu uniknie się kwestii granicznych dotyczących kompetencji i 
odpowiedzialności.

Poprawka 97
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) dostępność transportu pomiędzy 
składowiskiem a określonymi miejscami 
pozyskiwania, a także jego wiarygodność 
ekonomiczna przy uwzględnieniu 
odległości składowiska od wspomnianych 
miejsc; 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 98
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) proponowany plan działań 
korygujących zgodnie z art. 16 ust. 2;

(6) proponowany plan działań 
korygujących zgodnie z art. 16 ust. 2, w 
tym środki ewakuacji w sytuacjach 
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awaryjnych;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 99
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) potwierdzenie zabezpieczenia 
finansowego lub innej równoważnej 
rezerwy wymaganej zgodnie z art. 19;

(9) potwierdzenie właściwego 
zabezpieczenia finansowego lub innej 
równoważnej rezerwy wymaganej zgodnie 
z art. 19;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 100
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 - punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie fizycznej, która posiada 
kompetencje techniczne i wiarygodność 
umożliwiające zarządzanie składowiskiem; 
zapewnia się rozwój zawodowy i 
techniczny, a także odpowiednie szkolenie 

(b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie fizycznej, która posiada 
kompetencje finansowe, techniczne, 
środowiskowe i wiarygodność 
umożliwiające zarządzanie składowiskiem; 
zapewnia się rozwój zawodowy i 
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dla tej osoby i wszystkich pracowników; techniczny, a także odpowiednie szkolenie 
dla tej osoby i wszystkich pracowników;

Or. el

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie fizycznej, która posiada 
kompetencje techniczne i wiarygodność 
umożliwiające zarządzanie składowiskiem; 
zapewnia się rozwój zawodowy i 
techniczny, a także odpowiednie szkolenie 
dla tej osoby i wszystkich pracowników; 

(b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie fizycznej lub prawnej, 
która posiada kompetencje techniczne i 
wiarygodność umożliwiające zarządzanie 
składowiskiem; zapewnia się rozwój 
zawodowy i techniczny, a także 
odpowiednie szkolenie dla tej osoby i 
wszystkich pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

Also legal persons can be responsible.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) nie wydano jakiegokolwiek innego 
pozwolenia z zakresu jednostki 
hydrologicznej;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 103
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja wydała swoją opinię na temat 
projektu pozwolenia zgodnie z art. 10 ust. 
1;

skreślony 

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowa opinia Komisji wiąże się z dodatkową biurokracją.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja wydała swoją opinię na temat 
projektu pozwolenia zgodnie z art. 10 ust. 
1; 

(2) na wniosek państw członkowskich 
Komisja może wydać swoją opinię na 
temat projektu pozwolenia zgodnie z art. 
10 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 105
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) właściwy organ wziął tę opinię pod 
uwagę zgodnie z art. 10 ust. 2.

skreślony 

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowa opinia Komisji wiąże się z dodatkową biurokracją.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) właściwy organ wziął tę opinię pod 
uwagę zgodnie z art. 10 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) dokładną lokalizację i granice 
składowiska i kompleksu składowania 
CO2;

(2) dokładną lokalizację i granice 
składowiska, kompleksu składowania CO2 
i jednostki hydrologicznej;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 108
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) wymaganie zawiadomienia właściwego 
organu w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków, 
zatwierdzony plan działań korygujących i 
obowiązek podjęcia działań korygujących 
w przypadku istotnych nieprawidłowości 
lub wycieków zgodnie z art. 16.

(6) wymaganie zawiadomienia właściwego 
organu w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków, zatwierdzony plan działań 
korygujących i obowiązek podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków zgodnie z art. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.
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Poprawka 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie przez Komisję

Przekazanie pozwoleń i odmów z zakresu 
składowania

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich projektach pozwoleń 
na składowanie, wnioskach o pozwolenie 
na składowanie i wszelkich innych 
materiałach wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ w czasie podejmowania 
swojej wstępnej decyzji. W ciągu sześciu 
miesięcy od ich przekazania Komisja może 
wydać opinię na temat projektu 
pozwolenia. 

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o przyznanych pozwoleniach na 
składowanie CO2 oraz o odrzuconych 
podaniach o tego rodzaju pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 111
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich projektach pozwoleń 
na składowanie, wnioskach o pozwolenie 
na składowanie i wszelkich innych 
materiałach wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ w czasie podejmowania 
swojej wstępnej decyzji. W ciągu sześciu 
miesięcy od ich przekazania Komisja może 
wydać opinię na temat projektu 
pozwolenia.

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich projektach pozwoleń 
na składowanie, wnioskach o pozwolenie 
na składowanie i wszelkich innych 
materiałach wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ w czasie podejmowania 
swojej wstępnej decyzji. W ciągu sześciu 
miesięcy od ich przekazania Komisja 
zobowiązana jest do wydania opinii na 
temat projektu pozwolenia.

Or. el

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

2. Państwa członkowskie mogą 
informować Komisję o wszelkich 
projektach pozwoleń na składowanie, 
wnioskach o pozwolenia, a także 
jakiegkolwiek innego rodzaju materiałach 
branych pod uwagę przez właściwe władze 
przy przyjmowaniu projektu decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 113
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszelkie istotne zmiany wymagały nowego 
pozwolenia na składowanie wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszelkie istotne zmiany wymagały nowego 
pozwolenia na składowanie wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Również i 
w tym przypadku zastosowanie mają 
postanowienia dyrektywy 85/337/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 114
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zobowiązana jest do 
ustanowienia specjalnych 
środowiskowych wskaźników ilościowych i 
jakościowych, a także pułapu cen, którego 
przekroczenie stanowi „istotną zmianę”. 
Wskaźniki  ilościowe i jakościowe 
ustanawiane są w ramach kontrolowanej 
procedury regulacyjnej określonej w art. 
28 ust. 2.

Or. el
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Uzasadnienie

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

Poprawka 115
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w razie uzyskania informacji o 
istotnych nieprawidłowościach lub 
wyciekach zgodnie z art. 16 ust. 1;

(a) w razie uzyskania informacji, lub 
przekazania takowych przez źródło trzecie, 
o istotnych nieprawidłowościach lub 
wyciekach zgodnie z art. 16 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 116
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 - ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w razie uzyskania informacji o 
istotnych nieprawidłowościach lub 
wyciekach zgodnie z art. 16 ust. 1;

(a) w razie uzyskania informacji o 
istotnych nieprawidłowościach lub 
znacznych wyciekach zgodnie z art. 16 ust. 
1;

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
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konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 117
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeśli sprawozdania dostarczone zgodnie 
z art. 14 lub kontrole środowiskowe 
przeprowadzone zgodnie z art. 15 
wykazują niezgodność z warunkami 
pozwolenia lub ryzyko istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków;

(b) jeśli sprawozdania dostarczone zgodnie 
z art. 14 lub kontrole środowiskowe 
przeprowadzone zgodnie z art. 15 
wykazują niezgodność z warunkami 
pozwolenia lub ryzyko istotnych 
nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków;

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) nienaruszając przepisów zawartych w 
lit. a) - c) – co pięć lat.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Debureaucratization.

Poprawka 119
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) nie naruszając przepisów zawartych w 
lit. a) - c) – co pięć lat.

(d) nie naruszając przepisów zawartych w 
lit. a) - c) – co dziesięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Przegląd pozwolenia na składowanie dokonywany co pięć lat stanowiłby dla operatora 
kompleksu składowania CO2 źródło niepotrzebnej niepewności.

Poprawka 120
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po wycofaniu pozwolenia zgodnie z ust. 
3 właściwy organ wydaje nowe pozwolenie 
na składowanie lub zamyka składowisko 
zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c). Do momentu 
wydania nowego pozwolenia na 
składowanie właściwy organ przejmie 
odpowiedzialność za składowisko, w tym 
za wszystkie związane z tym zobowiązania 
prawne. W możliwym zakresie właściwy 
organ uzyskuje zwrot wszelkich kosztów 
od byłego operatora.

4. Po wycofaniu pozwolenia zgodnie z ust. 
3 właściwy organ wydaje nowe pozwolenie 
na składowanie lub zamyka składowisko 
zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c). Do momentu 
wydania nowego pozwolenia na 
składowanie właściwy organ przejmie 
odpowiedzialność za składowisko, w tym 
za wszystkie związane z tym zobowiązania 
prawne. Właściwy organ uzyskuje zwrot 
wszelkich kosztów od byłego operatora.

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 121
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania. Stężenie 
tych substancji powinno być poniżej 
poziomów, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na integralność składowiska i 
powiązanej infrastruktury transportowej, 
a także stanowić istotne ryzyko dla 
środowiska lub naruszać wymagania
obowiązujących wspólnotowych przepisów 
prawnych.

1. Strumień CO2 składa się w co najmniej 
98% z dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 122
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania. Stężenie 
tych substancji powinno być poniżej 
poziomów, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na integralność składowiska i 
powiązanej infrastruktury transportowej, a 
także stanowić istotne ryzyko dla 
środowiska lub naruszać wymagania
obowiązujących wspólnotowych przepisów 
prawnych.

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania. Stężenie 
tych substancji określane jest na podstawie 
specjalnych specyfikacji ilościowych i 
jakościowych oraz powinno być poniżej 
poziomów, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na integralność składowiska i 
powiązanej infrastruktury transportowej, a 
także stanowić istotne ryzyko dla 
środowiska lub naruszać wymagania 
obowiązujących wspólnotowych przepisów 
prawnych. Komisja ustanawia 
specyfikacje ilościowe i jakościowe w 
ramach kontrolowanej procedury 
regulacyjnej określonej w art. 28 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania. Stężenie 
tych substancji powinno być poniżej 
poziomów, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na integralność składowiska i 
powiązanej infrastruktury transportowej, a 
także stanowić istotne ryzyko dla 
środowiska lub naruszać wymagania 
obowiązujących wspólnotowych przepisów 
prawnych.

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania oraz 
substancje niezbędne do transportu ze 
względu na wymogi bezpieczeństwa.
Stężenie tych substancji powinno być 
poniżej poziomów, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na integralność 
składowiska i powiązanej infrastruktury 
transportowej, a także stanowić istotne 
ryzyko dla środowiska lub naruszać 
wymagania obowiązujących 
wspólnotowych przepisów prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Necessary completion.

Poprawka 124
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykrycia wycieku CO2; (c) wykrycia znacznego wycieku CO2;

Or. de
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Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 125
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku składowania 
geologicznego pod dnem morskim wymogi 
z zakresu monitoringu określone w 
poprzednim ustępie dostosowywane są 
odpowiednio do niepewności i utrudnień 
operacyjnych zwiazanych z zarządzaniem 
technologią składowania w środowisku 
morskim.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 126
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 15 - ustęp 4 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w razie uzyskania przez właściwy 
organ informacji o wyciekach lub istotnych 
nieprawidłowościach zgodnie z art. 16 ust. 
1;

(a) w razie uzyskania przez właściwy 
organ informacji o znacznych wyciekach 
lub istotnych nieprawidłowościach zgodnie 
z art. 16 ust. 1;
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Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 127
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania podejmowane w przypadku 
istotnych nieprawidłowości lub wycieków

Działania podejmowane w przypadku 
istotnych nieprawidłowości lub znacznych 
wycieków

1. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku istotnych nieprawidłowości lub 
wycieków, operator bezzwłocznie 
zawiadomił właściwy organ i podjął 
niezbędne działania korygujące.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku istotnych nieprawidłowości lub 
znacznych wycieków operator 
bezzwłocznie zawiadomił właściwy organ i 
podjął niezbędne działania korygujące.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 128
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania korygujące, o których mowa 
w ust. 1, zostają podjęte na podstawie 

2. Działania korygujące, o których mowa 
w ust. 1, zostają podjęte na podstawie 
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planu działań korygujących dostarczonego 
właściwemu organowi i zatwierdzonego 
przez ten organ zgodnie z art. 7 ust. 6 i art. 
9 ust. 6.

planu działań korygujących dostarczonego 
właściwemu organowi i zatwierdzonego 
przez ten organ zgodnie z art. 7 ust. 6 i art. 
9 ust. 6.; informacja o takich działaniach 
przekazywana jest Komisji, a także 
podawana do wiadomości publicznej. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 129
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
ust. 1 lit. a) lub b) operator pozostaje 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie, kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy, a także za wszelkie dalsze 
zobowiązania wynikające z innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych do momentu przekazania 
odpowiedzialności za składowisko 
właściwemu organowi zgodnie z art. 18 
ust. 1–4. Operator jest również 
odpowiedzialny za uszczelnienie 
składowiska i usunięcie instalacji 
zatłaczających.

2. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
ust. 1 lit. a) lub b) operator pozostaje 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie, kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy, a także za wszelkie dalsze 
zobowiązania wynikające z innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych do momentu przekazania 
odpowiedzialności za składowisko 
właściwemu organowi zgodnie z art. 18 
ust. 1–4. Operator pozostaje 
odpowiedzialny przez okres co najmniej 
50 lat od chwili zamknięcia składowiska. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 130
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
ust. 1 lit. c) właściwy organ pozostaje 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie, kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy, a także za wszelkie dalsze 
zobowiązania wynikające z innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Wymagania po zamknięciu 
zgodne z niniejszą dyrektywą są spełniane 
na podstawie tymczasowego planu działań 
po zamknięciu dostarczonego właściwemu 
organowi i zatwierdzonego przez niego 
zgodnie z art. 7 ust. 7 i art. 9 ust. 7, który w 
razie potrzeby zostaje zaktualizowany.

4. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
ust. 1 lit. c) właściwy organ pozostaje 
odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie, kontrolę, 
sprawozdawczość i działania korygujące 
zgodne z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy, a także za wszelkie dalsze 
zobowiązania wynikające z innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Wymagania po zamknięciu 
zgodne z niniejszą dyrektywą są spełniane 
na podstawie tymczasowego planu działań 
po zamknięciu dostarczonego właściwemu 
organowi i zatwierdzonego przez niego 
zgodnie z art. 7 ust. 7 i art. 9 ust. 7, który w 
razie potrzeby zostaje zaktualizowany. 
Operator pozostaje prawnie i finansowo 
odpowiedzialny za składowisko. Powinien 
on także utrzymywać zabezpieczenie 
finansowe lub jego ekwiwalent w 
rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt b) lit. ii)

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 131
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli 
i gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko zostaje 
przekazana właściwemu organowi po 
upływie okresu 50 lat, a także po 
spełnieniu wszystkich wymogów z zakresu 
przekazania odpowiedzialności 
określonych w pozwoleniu na 
składowanie. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 

skreślony
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właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.

Poprawka 133
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu dwunastu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu. W odniesieniu do 
projektów decyzji o zatwierdzeniu stosuje 
się także postanowienia art. 6 ust 2 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 134
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja wydaje opinię na 
temat projektów decyzji o zatwierdzeniu.

Or. el

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Debureaucratization and subsidiarity.
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Poprawka 136
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4, częstotliwość 
monitorowania może zostać ograniczona. 
W przypadku stwierdzenia wycieku lub 
istotnych nieprawidłowości monitorowanie 
należy jednak przeprowadzać ponownie z 
właściwą częstotliwością w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących.

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawka 137
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku stwierdzenia 
wycieku lub istotnych nieprawidłowości 
monitorowanie należy jednak podjąć 
ponownie w zależności od potrzeb, aby 
ocenić skalę problemu i skuteczność 
działań korygujących.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 monitorowanie 
kontynuowane jest przez okres kolejnych 
50 lat. Po tym okresie można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku stwierdzenia 
wycieku lub istotnych nieprawidłowości 
monitorowanie należy jednak podjąć 
ponownie w zależności od potrzeb, aby 
ocenić skalę problemu i skuteczność 
działań korygujących.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 138
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku stwierdzenia 
wycieku lub istotnych nieprawidłowości 
monitorowanie należy jednak podjąć 
ponownie w zależności od potrzeb, aby 
ocenić skalę problemu i skuteczność 
działań korygujących.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku stwierdzenia 
znacznego wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących.

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.

Poprawka 139
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. W przypadku stwierdzenia znacznych 
nieprawidłowości lub wycieków właściwe 
władze podejmują działania korygujące. 
Jeżeli zamknięcie składowiska miało 
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miejsce w oparciu o informacje 
niedokładne lub nieprawdziwe, operator 
pokrywa koszty działań korygujących i 
pozostaje odpowiedzialny za szkody 
spowodowane na zdrowiu ludzkim lub w 
odniesieniu do środowiska naturalnego. 
W pozostałych przypadkach koszty 
pokrywane są w ramach funduszu 
ustanowionego na mocy art. 19a, 
finansowanego wkładami operatorów i 
zarządzanego przez właściwe władze.   

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 140
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE i 
2004/35/WE. Zabezpieczenie finansowe 
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określane jest na poziomie 
umożliwiającym pokrycie 
odpowiedzialności za szkody 
spowodowane w odniesieniu do osób 
trzecich oraz kosztów zapobiegnięcia 
stratom środowiskowym, w wysokości nie 
niższej niż [...] miliardów euro.

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw po 
przyznaniu pozwolenia na składowanie 
przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
państwa członkowskie, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Prevention of unnecessary high costs.
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Poprawka 142
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw po
złożeniu wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie zabezpieczenia finansowego wymaga dysponowania znaczną ilością kapitału. 
Żądanie udostępnienia wspomnianych środków finansowych jeszcze przed złożeniem wniosku 
o pozwolenie na składowanie jest nieuzasadnione, gdyż wniosek ten może zostać odrzucony.

Poprawka 143
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Ustanowienie funduszu monitoringu i 

działań korekcyjnych
Fundusz ustanawiany jest w oparciu o 
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wkład roczny przekazywany przez 
operatorów składowisk i zarządzany przez 
właściwe władze. Wkłady operatorów są 
proporcjonalne do pojemności 
składowisk, rozumianej jako ilość 
jednostek CO2, i odnośnego poziomu 
ryzyka rozumianego w odniesieniu do 
parametrów określonych w załączniku I. 
Przekazywanie wkładów kończy się z 
chwilą przeniesienia odpowiedzialności na 
właściwe władze. Fundusz przeznacza się 
na pokrycie kosztów monitorowania i 
działań korygujących, a także kosztów 
związanych z zaradzaniem stratom 
tradycyjnym (np. stratom na zdrowiu, 
stratom z zakresu mienia) oraz
środowiskowym po przekazaniu 
odpowiedzialności, a wyjątkowo również 
przed jej przekazaniem w przypadku 
nieobjęcia odpowiedzialności zakresem 
postanowień dyrektywy 2004/35/WE lub w 
przypadku, gdy zabezpieczenie finansowe 
jest niewystarczające lub niedostępne.  

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 144
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 
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geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4.

geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4. 
Użytkownicy pokrywają jednakże w 
całości koszty dostępu do tego rodzaju 
sieci i składowisk.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 145
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie i umożliwiany jest 
przez operatora transportowego w pełni 
niezależnego zarówno od operatorów 
składowisk, jak i użytkowników (tj. 
jednostek generujących energię). Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych.

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. W przypadku składowisk 
ponadgranicznych za władze krajowe 
odpowiedzialne za przyznawanie pozwoleń 
uznaje się władze państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajdować się ma największa część 
składowiska. 

Or. en

Uzasadnienie

Clearification of the responsibilities.

Poprawka 147
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki. Takie 
działania, mające na celu zmianę 
nieistotnych elementów niniejszej 
dyrektywy, są podejmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Komisja może przedstawić poprawki do 
załączników. Takie działania, mające na 
celu zmianę nieistotnych elementów 
niniejszej dyrektywy, są podejmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 2.
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Or. el

Poprawka 148
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności 
odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2.

Państwa członkowskie dbają o to, by żadne 
zakłady spalania o wydajności 300 
megawatów lub więcej, którym udzielono 
pierwotnej licencji na budowę lub 
pierwotnej licencji operacyjnej po wejściu 
w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), nie 
otrzymały autoryzacji, w przypadku, gdy 
podczas prowadzonych operacji wywołały 
one emisję dwutlenku węgla do atmosfery 
przekraczającą przy produkcji 350 g/kWh. 

Or. en

Uzasadnienie

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).
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Poprawka 149
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33
Dyrektywa 2004/35/WE
Załącznik III – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Eksploatacja składowisk zgodnie z 
dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

14. Transport CO2 dla celów składowania 
geologicznego i eksploatacja składowisk 
zgodnie z dyrektywą XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Dla 
cełów odpowiedzialności z zakresu 
transportu termin „operator” odnosi się 
do definicji określonej w art. 3 ust 9 lit. a) 
dyrektywy XX/XX/WE.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 150
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)
Dyrektywa 2008/xx/WE
Załącznik A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
W załączniku A do dyrektywy 
2008/XX/WE w sprawie ochrony 
środowiska na mocy prawa karnego 
dodaje się następujący tiret:
„Transport CO2 dla celów składowania 

geologicznego oraz prowadzenie 
składowisk zgodnie z postanowieniami 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla”.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 151
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[jednego roku]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[dwóch lat]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

Or. el

Poprawka 152
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia 
propozycję przeglądu odnoszącą się do 
sprawozdań określonych w art. 25 i 
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uwględniającą najnowsze dane naukowe 
oraz wyniki pilotażowych projektów 
składowania i handlowego wykorzystania 
technologii pozyskiwania oraz 
składowania CO2.

Or. el

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami. Zezwala się na odstępstwa od 
jednego lub więcej wskazanych kryteriów, 
jeśli tylko nie wpływają one na zdolność 
do opisu i oceny zapewniającej 
potwierdzenia zgodnie z art. 4.

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami i w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki. Zezwala się na 
odstępstwa od jednego lub więcej 
wskazanych kryteriów, jeśli tylko nie 
wpływają one na zdolność do opisu i oceny 
zapewniającej potwierdzenia zgodnie z art. 
4.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku;

(h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku oraz 
określenie wielkości jednostki 
hydrologicznej;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 155
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem węglowodorów, 
geotermalnym wykorzystaniem poziomów 
wodonośnych);

(k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem 
węglowodorów), a w szczególnosci 
konkurencji ze źródłami energii 
odnawialnej (np. geotermalnym 
wykorzystaniem poziomów 
wodonośnych);

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 156
David Hammerstein

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) odległość do potencjalnego 
źródła/potencjalnych źródeł CO2 (w tym 
szacunki na temat łącznej masy CO2 
potencjalnie dostępnej dla celów 
składowania na korzystnych ekonomicznie 
warunkach).

(l) odległość do potencjalnego 
źródła/potencjalnych źródeł CO2 (w tym 
szacunki na temat łącznej masy CO2 
potencjalnie dostępnej dla celów 
składowania na korzystnych ekonomicznie 
warunkach, jako że transport do miejsc 
odległych może okazać się niewłaściwy 
pod względem ekonomicznym), a także 
bezpiecznej i adekwatnej sieci 
transportowej.

Or. en

Uzasadnienie

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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