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Grozījums Nr. 80
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas 2007. gada 10. janvāra 
paziņojumā „Globālo klimata pārmaiņu 
ierobežošana līdz diviem grādiem pēc 
Celsija. Līdz 2020. gadam un pēc tam 
īstenojamie pasākumi” precizēts, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas globālai 
samazināšanai par 50 % līdz 2050. gadam 
nepieciešamais siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājuma apjoms attīstītajās 
valstīs ir 30 % līdz 2020. gadam un 60–
80 % līdz 2050. gadam, ka šis 
samazinājums ir tehniski sasniedzams un 
ieguvumi tālu pārsniedz izmaksas, bet, lai 
to sasniegtu, jāizmanto visas emisijas 
mazināšanas iespējas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā klimata situācija ir kritiskāka nekā prognozēts iepriekš, mums ir jārēķinās ar šo jauno 
zinātnisko atzinumu un klimata pārmaiņu mazināšanas jomā jāizvirza lielāki mērķi; sk. 
A. Wijkman ierosināto grozījumu Nr. 3a (jauns). Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par 
emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu 
scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas liecina, ka kritiskais līmenis sākas jau no 
350 ppm.

Grozījums Nr. 81
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Jaunākie zinātniskie atzinumi 
liecina, ka ir jāpanāk, lai oglekļa dioksīda 
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koncentrācija atmosfērā būtu zemāka par 
350 miljondaļu līmeni. Par galīgo ES 
mērķi jānosaka līdz 2050. gada 
1. janvārim Eiropas Savienībā 
pakāpeniski nepieļaut to siltumnīcefekta 
gāzu emisiju veidošanos, ko rada fosilā 
kurināmā izmantošana, un šā mērķa 
īstenošana ietver līdz 2035. gadam 
emisijas samazināt par 60 % un līdz 
2050. gadam — par 80–90 %.

Or. en

Pamatojums

Tā kā klimata situācija ir kritiskāka nekā prognozēts iepriekš, Zviedrijas pilsētā Tēlbergā 
nesen notikušajā forumā, piedaloties zinātniekiem no NASA un Stokholmas Vides institūta, 
tika noteikts, ka CO2 emisijām atmosfērā ir jābūt zem 350 ppm (miljondaļu) robežlīmeņa, lai 
novērstu katastrofiskas sekas. Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa 
„drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr 
jaunākās zinātniskās atziņas liecina, ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm.

Grozījums Nr. 82
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Oglekļa dioksīda uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana nav vienīgais veids, kā mazināt 
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klimata pārmaiņas.

Šā dokumenta 3. pantā ir norādīts, ka oglekļa dioksīda ģeoloģiskā uzglabāšana ir process, 
kas noris pazemes iežu veidojumos.

Grozījums Nr. 83
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Cits oglekļa sekvestrācijas paņēmiens 
ir celulozes biomasas pārvēršana 
izmantojamās gāzēs un kokoglēs. 
Kokogles var iestrādāt augsnē, kā 
rezultātā ievērojami uzlabojas auglība un 
ūdens saglabāšana augsnē, palēninot 
ūdens aizplūšanu. Izpētot vairāku gadu 
tūkstošu senas kokogļu atliekas, ir 
konstatēts, ka struktūra ir tik stabila, ka to 
var uzskatīt par oglekļa sekvestrācijas un 
uzglabāšanas metodi. Līdz ar to kokogles 
ir paņēmiens, kā panākt oglekļa 
sekvestrāciju atmosfērā, un tādējādi uz to 
attiecas oglekļa dioksīda kredītu shēma.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Oglekļa uztveršana un uzglabāšana 
papildus atjaunīgās enerģijas 
izmantošanai un energotaupības un 
energoefektivitātes veicināšanai ir tikai 
viens no izstrādātajiem pasākumiem, lai 
novērstu klimata pārmaiņas. Tādēļ 
dalībvalstīm ir jāpiestrādā pie 
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finansēšanas mehānismiem un citiem 
pasākumiem, lai atbalstītu energotaupības 
politiku un videi draudzīgu atjaunīgo 
enerģijas avotu izmantošanu. Šajā 
sakarībā oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas pasākumu izstrāde nekādā 
gadījumā nedrīkst novest pie tā, ka šie 
pasākumi tiek samazināti gan pētniecības, 
gan finanšu nodrošinājuma ziņā.

Or. en

Pamatojums

Komisija 2008. gada 10. janvārī, Eiropas Parlamentam paziņojot nodomu 2008. gada 
23. janvārī pieņemt priekšlikumus direktīvām par klimata pārmaiņu novēršanas pasākumiem, 
tostarp oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, uzsvēra vajadzību īstenot visus pasākumus, kuru 
mērķis ir energotaupības un energoefektivitātes veicināšana, lai sekmētu ilgtspējīgu ES 
ekonomikas attīstību, galvenokārt ieguldot atjaunīgās enerģijas resursos un CO2 emisiju 
samazināšanā. Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir viens no šādiem mehānismiem, taču tas 
nav vienīgais.

Grozījums Nr. 85
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropadome 2007. gada 8. un 9. marta 
sanāksmē mudināja dalībvalstis un 
Komisiju strādāt, lai stiprinātu pētniecību 
un attīstību, un izstrādāt nepieciešamo 
tehnisko, ekonomisko un tiesisko 
regulējumu, lai pārvarētu esošās juridiskās 
barjeras un līdz 2020. gadam sāktu 
izmantot videi drošu CCS ar jaunām fosilās 
degvielas spēkstacijām.

(7) Eiropadome 2007. gada 8. un 9. marta 
sanāksmē mudināja dalībvalstis un 
Komisiju strādāt, lai stiprinātu pētniecību 
un attīstību, un izstrādāt nepieciešamo 
tehnisko, ekonomisko un tiesisko 
regulējumu, lai novērstu pašreizējos 
juridiskos šķēršļus un veicinātu 
infrastruktūras objektu attīstību, lai līdz 
2020. gadam sāktu izmantot videi drošu 
CCS ar jaunām fosilās degvielas 
spēkstacijām.

Or. pl
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Pamatojums

Dokumenta sākotnējā versijā tika uzsvērta normatīvās sistēmas izveide, lai novērstu 
pašreizējos juridiskos šķēršļus. Taču tehniskajai un ekonomiskajai sistēmai tika piedēvēta 
vienīgi papildinoša funkcija. Ir bezjēdzīgi izveidot tehnisko un ekonomisko sistēmu, neattīstot 
infrastruktūras objektus.

Grozījums Nr. 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atsevišķi uz katru no CO2 
uztveršanas, transportēšanas un 
uzglabāšanas posmiem attiecas 
izmēģinājumu projekti, taču tie vēl ir 
jāiekļauj oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas kopējā procesā, un vēl 
aizvien ir jācenšas panākt šīs tehnoloģijas 
izmaksu samazinājums. Lielākie CO2 
uzglabāšanas projekti, kuros piedalās 
Eiropas uzņēmumi, ir Sleipner projekts 
Ziemeļjūrā (Statoil) un In Salah projekts 
Alžīrijā (Statoil, PB un Sonatrach). Citi 
pašreiz īstenotie izmēģinājumu projekti ir 
Vatenfall projekts Švarcpumpē, Vācijā 
(Brandenburgas federālā zeme), un Total 
īstenotais oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas projekts Lakas apkaimē 
Francijā. 

Or. de

Pamatojums

Ziņojuma projektā ietvertā grozījuma skaidrāks formulējums, lai norādītu, ka līdz šim 
īstenotie projekti ir izmēģinājumu projekti, nevis demonstrējumu projekti.
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Grozījums Nr. 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Katrs no CO2 uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
dažādajiem posmiem ir atsevišķu 
demonstrējumu projektu joma, kuru 
mērogs ir pārāk mazs, lai tos ieviestu 
rūpnieciskā izmantošanā. Taču tie vēl ir 
jāiekļauj oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas kopējā procesā, un ir 
jāsamazina tehnoloģiskās izmaksas. 
Lielākie CO2 uzglabāšanas projekti, kuros 
piedalās Eiropas uzņēmumi, ir Sleipner 
projekts Ziemeļjūrā (Statoil) un In Salah 
projekts Alžīrijā (Statoil, PB un 
Sonatrach). Citi pašreiz īstenotie liela 
mēroga izmēģinājumu projekti ir 
Švarcpumpē, Vācijā īstenotais projekts 
(Vattenfall), oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas projekts Lakas baseinā 
Francijā (Total) un Elbjerso, Spānijā 
īstenotais projekts (CIUDEN).

Or. es

Grozījums Nr. 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sekmīgi paplašinātu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju 
izmantošanu, papildus tiesiskajam 
regulējumam, ar ko reglamentē 
uzglabāšanas vietas, pēc iespējas drīz ir 
jāīsteno stimuli turpmākai tehnoloģijas 
attīstībai, atbalsts paraugiekārtu 
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uzstādīšanai, kā arī dalībvalstu kopīgi 
izstrādāts transporta nodrošinājuma 
tiesiskais regulējums.

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums, ka ir jāpieņem turpmāki juridiski lēmumi, lai finansiāli atbalstītu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju ieviešanu un paraugiekārtu darbību.

Grozījums Nr. 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sekmīgi paplašinātu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju 
izmantošanu, papildus tiesiskajam 
regulējumam, ar ko reglamentē 
uzglabāšanas vietas, pēc iespējas drīz ir 
jāīsteno stimuli turpmākai tehnoloģijas 
attīstībai, atbalsts paraugiekārtu 
uzstādīšanai, kā arī dalībvalstu kopīgi 
izstrādāts transporta nodrošinājuma 
tiesiskais regulējums.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums, ka oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijām ir vajadzīgs lielāks 
atbalsts, ko nodrošina juridisku lēmumu pieņemšana un finansiāla palīdzība.
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Grozījums Nr. 90
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
kontinentālajos šelfos. Tā galvenokārt
jāattiecina uz demonstrējumu projektiem, 
kurus īsteno kompleksos, aptverot gan 
energoiekārtas ar 300 MW un lielāku 
jaudu, gan uzglabāšanas kompleksus, 
kopā paredzot uzglabāt 100 vai vairāk 
kilotonnu CO2. CO2 uzglabāšana 
ģeoloģiskos veidojumos ārpus šīs 
direktīvas teritoriālās kompetences ir 
atļauta tikai tad, ja šajā jautājumā ir 
panākta attiecīga starptautiska 
vienošanās. CO2 uzglabāšana vertikālajā 
ūdens slānī ir aizliegta.

Or. pl

Pamatojums

Demonstrējumu projektu mērogs ir jānorāda ne tikai attiecībā uz CO2 uzglabāšanu, bet arī uz 
enerģijas ražošanu (jaudu).

Grozījums Nr. 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2 
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
kontinentālajos šelfos. Direktīva 
jāattiecina arī uz pētniecības projektiem. 
Tā jāattiecina arī uz demonstrējumu 

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

paredzot uzglabāt 100 vai vairāk kilotonnu.
Šis līmenis būtu piemērots arī citu 
atbilstošu Kopienas regulējumu mērķiem.
CO2 uzglabāšana blīvi apdzīvotās vietās ir 
jāaizliedz gan šīs direktīvas teritoriālās 
kompetences jomā, gan ārpus tās. CO2
uzglabāšana vertikālajā ūdens slānī un 
uzglabāšana dziļumā, kas ir seklāks par 
1000 m zem jūras gultnes, ir jāaizliedz 
gan šīs direktīvas teritoriālās kompetences 
jomā, gan ārpus tās. Turklāt ārpus šīs 
direktīvas teritoriālās kompetences jomas 
ir jāaizliedz CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana, 
tostarp uzglabāšana dziļumā, kas 
pārsniedz 1000 m zem jūras gultnes.
Uzglabāšana ģeoloģiskos veidojumos zem 
jūras gultnes ir jāveic vienīgi saskaņā ar 
starptautiskiem nolīgumiem, kuriem ir 
pievienojušās dalībvalstis un/vai Kopiena.

Or. en

Pamatojums

Ārpus Eiropas Savienības nav noteikta jurisdikcija ģeoloģiskai CO2 uzglabāšanai. Saskaņā ar 
ģeoloģijas atziņām CO2 uzglabāšana dziļumā, kas nepārsniedz 1000 m, rada palielinātu 
noplūdes risku. Turklāt šāda tehnoloģija nekad nav plaši piemērota, līdz ar to joprojām nav 
zināmi visi iespējamie apdraudējumi sabiedrības veselībai. Kamēr nav pilnīgi skaidrs, ka 
nepastāv nepieļaujami riski, CO2 uzglabāšana ģeoloģiskos veidojumos nav pieļaujama.

Grozījums Nr. 92
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī direktīva jāattiecina uz CO2
ģeoloģisku uzglabāšanu dalībvalstu 
teritorijā, to ekskluzīvās ekonomikas zonās 
kontinentālajos šelfos. Direktīva 
jāattiecina arī uz pētniecības projektiem. 
Tā jāattiecina arī uz demonstrējumu 
projektiem, kopā paredzot uzglabāt 100 

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

šīs direktīvas teritoriālās kompetences un 
CO2 uzglabāšana vertikālajā ūdens slānī 
būtu jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Ārpus šīs direktīvas darbības jomas paredzētais demonstrējumu projektu skaits ir pārāk mazs, 
un līdz ar to daudzus demonstrējumu projektus nevarēs realizēt.

Grozījums Nr. 93
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pēc 12 demonstrējumu projektu 
pabeigšanas, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi un ņemot vērā tehnoloģiskos 
sasniegumus, Komisija novērtē projektu 
darbību un rentabilitāti un izstrādā 
ziņojumu. Ņemot vērā šo ziņojumu, 
Komisijai jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumi 
šīs direktīvas un tehnisko elementu 
specifikācijas grozīšanai, lai iekļautu 
vides un drošības novērtējuma rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Demonstrāciju projekti palīdzēs iegūt vajadzīgo tehnisko pieredzi, lai droši un rentabli 
izmantotu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas. Pēc projektu pabeigšanas 
Komisijai tie ir jānovērtē un jāiesniedz priekšlikumi, lai grozītu pašreizējo direktīvu saskaņā 
ar jaunajām zinātniskajām atziņām un tehnoloģiskajiem jauninājumiem.
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Grozījums Nr. 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Uzlabota ogļūdeņraža atgūšana 
(ogļūdeņraža atgūšana papildus dabiski 
ražotajam ogļūdeņradim ar šķidrumu 
iesmidzināšanu vai citiem līdzekļiem) ir 
jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas. 
Uzlabota ogļūdeņraža atgūšana ir 
ekonomiski stabila darbība, un līdz šim tā 
arī ir veikta. Pagaidām uzlabota 
ogļūdeņraža atgūšana nemazina emisijas, 
kas veicina klimata pārmaiņas, bet gan 
ražo papildu fosilo kurināmo un līdz ar to 
— papildu emisijas. Tāpēc šis process ir 
jāizslēdz no ģeoloģiskās uzglabāšanas 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Uzlabota ogļūdeņraža atgūšana jau tiek veikta, un tā ir ekonomiski stabila darbība. Turklāt 
uzlabota ogļūdeņraža atgūšana nemazina emisiju daudzumu.

Grozījums Nr. 95
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Par prioritāti ir jānosaka sistēmiski 
risinājumi, kam jāveicina 
energoefektivitāte kopumā, piemēram, 
iegūstot gāzi no oglēm ar skābekli 
piesātinātā atmosfērā un pēc tam gāzi 
novadot gāzes tīklā, kur to var izmantot 
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koģenerācijas vai triģenerācijas iekārtās.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Nosakot, vai ģeoloģisko veidojumu 
var izmantot kā uzglabāšanas vietu, 
papildus šajā direktīvā minētajiem vides 
un drošības kritērijiem tiks ņemtas vērā 
arī citas dalībvalstu pamatintereses, jo 
īpaši ekonomiskās un finansiālās 
intereses saistībā ar ogļūdeņražu krātuvju 
aizsardzību, attiecīgās dalībvalsts 
ieinteresētība būtiskā saimnieciskā 
pastāvībā, ko nodrošina ogļūdeņraži, un 
dalībvalsts kā ogļūdeņražu krātuvju 
īpašnieces intereses. Šī direktīva neskar 
minētās pamatintereses. Dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām noteikt zonas, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Tas ietver 
dalībvalstu tiesības neļaut ierīkot 
uzglabāšanas vietas kādā attiecīgās 
dalībvalsts daļā vai visā tās teritorijā.
Piemērotu uzglabāšanas vietu izvēle ir 
būtiska, lai nodrošinātu, ka uzglabātais 
CO2 tiks pilnīgi ietverts uz nenoteiktu 
laiku. Tādēļ vietu drīkst izvēlēt par 
uzglabāšanas vietu tikai tad, ja nav 
nopietna noplūdes riska un ja nevar rasties 
nopietni draudi videi vai veselībai. Tas 
jānosaka, izmantojot iespējamā 
uzglabāšanas kompleksa raksturošanu un 
novērtējumu saskaņā ar konkrētām 
prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikums attiecas uz vides un veselības apdraudējumiem tikai saistībā ar uzglabāšanas 
vietu izvēli. Tomēr dalībvalstīm būs arī citas pamatintereses (jo īpaši ekonomiskās un 
finansiālās intereses), kas ir saistītas ar ogļūdeņražu krātuvju izvēli. Ir jānorāda, ka šī 
direktīva neskar minētās intereses.

Šis teikums ir jāiekļauj, lai izskaidrotu dalībvalstu tiesības.

Grozījums Nr. 97
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Dalībvalstīm jābūt tiesīgām noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu tikai 
tad, ja nav nopietna noplūdes riska un ja 
nevar rasties nopietni draudi videi vai 
veselībai. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām. Ja uzglabā pazemes 
sāļūdeņos, vajadzētu ņemt vērā iespējamo 
turpmāko vietas izmantošanu dzeramā 
ūdens ieguvei. Vienlaikus jānodrošina 
atlases procedūras pārredzamība, veicinot 
sabiedrības pieeju attiecīgajai 
informācijai un piemērojot Kopienas 
tiesību aktus par sabiedrības līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
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will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Grozījums Nr. 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Dalībvalstīm jābūt tiesīgām noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izraudzīties par uzglabāšanas vietu 
tikai tad, ja iegūti pierādījumi, ka nepastāv 
noplūdes risks un apdraudējums videi vai 
veselībai. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai par uzglabāšanas vietām izraudzītos tikai drošas platības. Tādēļ 
pirms tiek izraudzīta uzglabāšanas vieta, ir jāpierāda, ka nepastāv vides un sabiedrības 
veselības apdraudējumi.
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Grozījums Nr. 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm ir jānovērtē to 
teritorijā pieejamo uzglabāšanas vietu 
faktiskā ietilpība, un šis novērtējums līdz 
2012. gadam ir jāiesniedz Komisijai. Šai 
informācijai jābūt publiski pieejamai.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim precīzi nav zināma Eiropā pieejamo uzglabāšanas vietu ietilpība. Pastāv tikai 
aptuvenas aplēses. Tomēr ir būtiski zināt, kādu daudzumu CO2 Eiropā ir iespējams uzglabāt.

Grozījums Nr. 100
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Dalībvalstīm jāizstrādā pārbaudes 
procedūras, pamatojoties uz objektīviem 
tehniskiem un ekoloģiskiem kritērijiem, 
lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama 
CO2 uzglabāšanas vietu izvēlei. Šādai 
pārbaudei ir jāatbilst atļauju saņemšanas 
prasībām. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
procedūras uzaicinājumiem uz konkursu 
par CO2 uzglabāšanas vietu izpēti ir 
balstītas uz objektīviem, publicētiem 
kritērijiem un ir pieejamas visām 
saimnieciskām vienībām, kuras atbilst 
pamatprasībām un kurām ir nepieciešamā 
veiktspēja. Lai aizsargātu un veicinātu 
ieguldījumus izpētē un CO2 uzglabāšanas 
vietās, jāpiešķir izpētes atļaujas 
uzglabāšanai ierobežotā apjomā un uz 
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izmantošana. ierobežotu laiku, un šajā laikā atļaujas 
turētājam jābūt dalībvalstu piešķirtām 
ekskluzīvām tiesībām.

Or. pl

Pamatojums

Konkursa uzaicinājuma procedūrām jānodrošina godīga konkurence, lai atļaujas saņemtu 
tehniski vislabāk sagatavotie uzņēmumi.

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

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai samazinātu birokrātiju un nodrošinātu ieguldījumus.

Grozījums Nr. 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Objektīvi un publiskoti kritēriji nenodrošina nediskrimināciju, kas tomēr ir būtisks un obligāti 
ievērojams iekšējā tirgus kritērijs. Turklāt ir jānodrošina ieguldījumi un jāsamazina 
birokrātija.
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Grozījums Nr. 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atļaujas ir jāpiešķir saskaņā ar nediskriminācijas kritērijiem.

Grozījums Nr. 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Uzglabāšanas vietas nedrīkst izmantot 
bez uzglabāšanas atļaujas. Uzglabāšanas 
vietas apsaimniekotājiem ir jābūt pilnībā 
nesaistītiem ar elektroenerģijas 
ražotājiem. Saskaņā ar principu „maksā 
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videi drošā veidā. piesārņotājs”, elektroenerģijas ražotājiem 
ir jāsedz viņu radīto CO2 emisiju 
uzglabāšanas izmaksas. Uzglabāšanas 
atļaujai jābūt galvenajam instrumentam, 
kas nodrošina būtisku šīs direktīvas prasību 
ievērošanu un ģeoloģisko uzglabāšanu 
videi drošā veidā.

Or. en

Pamatojums

Elektroeneģijas ražotājiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām izmantot uzglabāšanas vietas 
ietilpību. Viņiem pilnā apmērā ir jāsedz pašu radīto CO2 emisiju uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas.

Grozījums Nr. 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai stimulētu izpētes veikšanu.



PE409.630v01-00 22/82 AM\734307LV.doc

LV

Grozījums Nr. 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Uzglabāšanas vietas nedrīkst izmantot 
bez uzglabāšanas atļaujas. Uzglabāšanas 
atļaujai jābūt galvenajam instrumentam, 
kas nodrošina būtisku šīs direktīvas prasību 
ievērošanu un ģeoloģisko uzglabāšanu 
videi drošā veidā. Izpētes veicējam, kurš 
saskaņā ar prasībām ir veicis būtiskus 
ieguldījumus, salīdzinājumā ar citiem 
pretendentiem ir priekšroka saņemt 
uzglabāšanas atļauju.

Or. de

Pamatojums

Rada stimulu izpētes veikšanai.

Grozījums Nr. 107
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums rada papildu skaidrību un novērš jebkādas iespējas uzglabāšanas vietas 
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apsaimniekotājam darboties bez uzglabāšanas atļaujas.

Grozījums Nr. 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Dalībvalstīm jābūt iespējai iesniegt 
sākotnējo uzglabāšanas atļauju Komisijai,
lai tā veiktu pārbaudi.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju un ievērotu subsidiaritāti.

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

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visas sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas jāiesniedz Komisijai, lai tā varētu 
sešu mēnešu laikā pēc atļauju 
iesniegšanas pieņemt atzinumu par 
sākotnējām atļaujām. Pieņemot lēmumu 

(18) Dalībvalstīm jābūt iespējai iesniegt 
sākotnējo uzglabāšanas atļauju Komisijai, 
lai tā veiktu pārbaudi.
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par atļauju, valsts iestādēm jāņem vērā šis 
atzinums un jāpamato jebkura atkāpšanās 
no Komisijas atzinuma. Pārskatam 
Kopienas līmenī jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā. 

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju un ievērotu subsidiaritāti. 

Grozījums Nr. 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Uzglabāšanas atļaujas katrā 
dalībvalstī piešķir kompetentās iestādes 
pēc apspriešanās ar Komisiju. Sākotnējās 
uzglabāšanas atļaujas ir jāiesniedz 
Komisijai, kurai ir seši mēneši laika, lai 
pieņemtu saistošu atzinumu. 
Kompetentajai iestādei ir jāatturas no 
lēmuma pieņemšanas par galīgo atļauju, 
pirms Komisija ir pieņēmusi atzinumu. 
Uzglabāšanas atļauju piešķir tikai tad, ja 
to atbalsta Komisijas saistošais atzinums. 
Pārskatam Kopienas līmenī jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Kopienas mēroga saistošs atzinums ir vajadzīgs tāpēc, lai nodrošinātu attiecīgo prasību 
īstenošanas konsekvenci. 
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Grozījums Nr. 111
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kopienas mēroga pārskatā par uzglabāšanas atļaujām jāņem vērā arī iespējamie pārrobežu 
jautājumi, kas saistīti ar CO2 uzglabāšanu ģeoloģiskos veidojumos.

Grozījums Nr. 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai palielinātu atļaujas procedūru 
pārskatatbildību un pārredzamību, 
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka sabiedrībai 
ir atbilstīga un efektīva piekļuve 
informācijai, līdzdalības tiesības un 
iespēja griezties tiesās gan attiecībā uz 
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izpētes, gan uzglabāšanas atļauju 
piešķiršanas procedūrām saskaņā ar 
attiecīgajiem noteikumiem Padomes 
1985. gada 27. jūnija Direktīvā 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra Direktīvu 
2003/35/EK. Ar Direktīvu 2003/35/EK 
paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi 
saistītu plānu un programmu izstrādē. 
Attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās ar minēto direktīvu 
groza arī Padomes Direktīvu 85/337/EEK 
un 96/61/EK, kā arī Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai sabiedrībai būtu pienācīga un efektīva pieeja informācijai, līdzdalības 
tiesības un iespēja griezties tiesās gan attiecībā uz izpētes, gan uzglabāšanas atļauju 
piešķiršanas procedūrām.

Grozījums Nr. 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai atbalstītu privātus oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas projektus, 
publiskais finansējums dalībvalstīm ir 
jāparedz tikai tādā gadījumā, ja jaunās 
iekārtas apsaimniekošana skaidri paredz 
atbilstīgu energopatēriņa samazinājumu, 
ko salīdzinājumā ar pašreizējām oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijām nodrošinās jauno 
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tehnoloģiju izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu ES vispārējo mērķi veicināt SEG emisiju samazinājumu un energotaupību, 
gadījumos, kad ar jaunajām tehnoloģijām varēs sekmēt oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
iekārtu darbību, panākot būtisku energopatēriņa samazinājumu, dalībvalstis varētu 
piedalīties, piešķirot publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei radušās izmaksas piedzen no iepriekšējā operatora. Praksē šādu 
izmaksu segšanu veic saskaņā ar katras dalībvalsts tiesisko sistēmu. 
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Grozījums Nr. 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par nozīmīgiem 
pārkāpumiem vai noplūdēm, ja operatoru 
ziņojumi vai pārbaudes rezultāti liecina par 
atļaujas noteikumu pārkāpumiem vai ja ir 
informācija par jebkādu kādu citu 
gadījumu, kad operators nav ievērojis 
atļaujas noteikumus. Pēc atļaujas 
atsaukšanas kompetentajai iestādei ir vai
nu jāizsniedz jauna atļauja, vai jāslēdz 
uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 
kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu un jānodrošina, ka 
saistībā ar tās ekspluatāciju radušos 
izdevumus sedz iepriekšējais operators 
saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs”.

Or. en

Pamatojums

Šāda sistēma nostiprinās Komisijas noteiktā principa „maksā piesārņotājs” ievērošanu. 

Grozījums Nr. 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 

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

paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai konstatētā noplūde ir 
kaitīga vides un cilvēka veselībai. Tādēļ 
dalībvalstīm, veicot pārbaudes un 
izvērtēšanu, jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 
jāiesniedz kompetentai iestādei. Ja veic 
ģeoloģisko uzglabāšanu zem jūras 
gultnes, turpmākais monitorings ir 
jāpielāgo mainīgajai situācijai un 
ekspluatācijas sarežģījumiem, kas saistīti 
ar oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas īstenošanu jūras vidē.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jākontrolē apsaimniekotāja veiktā monitoringa kvalitāte. Turklāt jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai novērstu CO2 uzglabāšanas kaitīgo ietekmi uz jūras vidi. 

Grozījums Nr. 117
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītais CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai konstatētā noplūde ir 
kaitīga videi un jebkāda veida dzīvības 
formām. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
ka operators darbības laikā, pamatojoties 
uz monitoringa plānu, kas izstrādāts 
saskaņā ar konkrētām monitoringa 
prasībām, uzrauga uzglabāšanas 
kompleksu un ievadīšanas iekārtas. Plāns 
apstiprināšanai jāiesniedz kompetentai 
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iestādei.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu jebkādu ietekmi uz veselību, ko iespējamā noplūde var atstāt ne tikai uz 
cilvēkiem, bet arī uz dažādām ekosistēmas vienībām, monitoringā jāiekļauj ietekme uz visām 
dzīvības formām. Piemēram, ir būtiski uzraudzīt arī ietekmi uz vietējām jūras ekosistēmām, jo 
ikviens nelabvēlīgas ietekmes gadījums var tieši ietekmēt šo ekosistēmu veselību un netieši —
cilvēkus. Tādēļ ir būtiski pārraudzīt visas dzīvības formas.

Grozījums Nr. 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 
jāattiecina uz uzglabāšanas vietu darbību 
saskaņā ar šo direktīvu. Atbildību par 
noplūžu nodarīto kaitējumu klimatam 
paredz uzglabāšanas vietu ietveršana 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 

(23) Vajadzīgi noteikumi, kas paredz 
atbildību, ja, nespējot nodrošināt ietvēruma 
pastāvīgumu, nodarīts kaitējums vietējai 
videi vai klimatam. Atbildību par 
kaitējumu videi (kaitējums aizsargājamām 
sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim 
un augsnei) reglamentē Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, kura 
jāattiecina uz CO2 transportēšanu 
ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķiem un
uzglabāšanas vietu darbību saskaņā ar šo 
direktīvu. Atbildību par noplūžu nodarīto 
kaitējumu klimatam paredz uzglabāšanas 
vietu ietveršana Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, kurā 
par emisiju noplūdi pieprasa emisijas kvotu 
nodošanu. Turklāt šajā direktīvā jānosaka 
operatora pienākums veikt korektīvos 
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pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.

pasākumus nozīmīgu noplūžu vai 
pārkāpumu gadījumā, pamatojoties uz 
korektīvo pasākumu plānu, kuru 
apstiprinājusi kompetentā valsts iestāde. Ja 
operators neveic nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, tie jāveic kompetentajai 
iestādei, un radušos izdevumus jāprasa 
kompensēt no operatora līdzekļiem.
Transportēšanas un uzglabāšanas laikā 
darbības, slēgšanas un pēcslēgšanas 
posmā radītā vides kaitējuma 
atlīdzināšanas izmaksas tiktāl, cik tās 
nesedz iepriekšminētie instrumenti, vai 
gadījumā, ja finansiālais nodrošinājums 
nav pieejams vai ir nepietiekams, ir jāsedz 
fondam, ko kopīgi finansē no 
uzglabāšanas vietas operatoru un 
elektroenerģijas ražotāju iemaksām un ko 
pārvalda kompetentā iestāde. Ja 
finansiālais nodrošinājums nav pieejams 
vai ir nepietiekams, šim fondam ir jāsedz 
arī izmaksas, ko rada tradicionālo 
civiltiesisko zaudējumu nodarīšana 
īpašumam, veselībai utt.

Or. en

Pamatojums

Arī CO2 transportēšana ir jāveic saskaņā ar Direktīvas 2004/35/EK noteikumiem. 
Elektroenerģijas ražotājiem un uzglabāšanas vietas apsaimniekotājiem ir kopīgi jāatlīdzina 
CO2 uzglabāšanas laikā radītie zaudējumi. 

Grozījums Nr. 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad uzglabāšanas vieta ir slēgta, 
operators saglabā atbildību par tās 
uzturēšanu, monitoringu, kontroli, 
ziņošanu un korektīviem pasākumiem 

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

saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, 
pamatojoties uz pēcslēgšanas plānu, kas 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentajai 
iestādei, kā arī par izrietošajām 
juridiskajām saistībām saskaņā ar 
atbilstošiem Kopienas tiesību aktiem, līdz 
atbildība par uzglabāšanas vietu tiek 
nodota kompetentajai iestādei. 
Operatoram ir jāsaglabā atbildība vismaz 
100 gadus pēc uzglabāšanas vietas 
slēgšanas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ģeoloģijas speciālistu viedokli problēmas var rasties arī vairāk nekā 100 gadus 
pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas.

Grozījums Nr. 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju un ievērotu subsidiaritāti.

Grozījums Nr. 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām, 
jānodod kompetentajai iestādei. Lai to 
izdarītu, operatoram jāsagatavo ziņojums, 
kas dokumentē kritērija izpildi un 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei.
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saskaņotība Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiju un ievērotu subsidiaritāti.

Grozījums Nr. 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu jānodod kompetentajai 
iestādei. Lai to izdarītu, operatoram 
jāsagatavo ziņojums, kas dokumentē 
kritērija izpildi un jāiesniedz 
apstiprināšanai kompetentai iestādei. Visi 
sākotnējie apstiprinājuma lēmumi jādara 
zināmi Komisijai, lai tā varētu sešu mēnešu 
laikā pēc paziņošanas pieņemt saistošu 
atzinumu par sākotnējiem apstiprinājuma 
lēmumiem. Atbildības nodošanu valsts 
kompetentās iestādes apstiprina tikai tad, 
ja to atbalsta Komisijas saistošais 
atzinums. Tāpat kā sākotnējo uzglabāšanas 
atļauju pārskatam Kopienas līmenī, arī 
sākotnējo apstiprinājuma lēmumu 
pārskatam jāpalīdz nodrošināt direktīvas 
prasību īstenošanas saskaņotība Kopienā.
Apstiprinot atbildības nodošanu, 
dalībvalstīm ir jāpiemēro tādi paši 
juridiskie nosacījumi kā atļaujas 
piešķiršanas procedūrā un jānodrošina 
pārredzamība un pārskatatbildība, 
paredzot pietiekamu un efektīvu piekļuvi 
informācijai, sabiedrības līdzdalības 



AM\734307LV.doc 35/82 PE409.630v01-00

LV

tiesības un iespējas griezties tiesā.

Or. en

Pamatojums

Kopienas mēroga saistošs atzinums ir vajadzīgs tāpēc, lai nodrošinātu attiecīgo prasību 
īstenošanas konsekvenci. 

Grozījums Nr. 123
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Pēc atbildības nodošanas regulāras 
pārbaudes var pārtraukt un monitoringu 
var ierobežot tādā apmērā, kas ļauj 
konstatēt noplūdes vai būtiskus 
pārkāpumus. Ja ir konstatēta noplūde vai 
būtiski pārkāpumi, kompetentajai iestādei 
ir jāveic vajadzīgie korektīvie pasākumi.
Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta un/vai 
atbildība nodota, pamatojoties uz 
neprecīzu vai nepatiesu informāciju, 
operatoram joprojām ir jāuzņemas 
atbildība par korektīvo pasākumu 
izmaksām un cilvēka veselībai un videi 
nodarīto kaitējumu. Visos pārējos 
gadījumos attiecīgās izmaksas ir jāsedz 
fondam, ko finansē no operatoru 
iemaksām un ko pārvalda kompetentā 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Ja monitoringu veic arī pēc atbildības nodošanas, tas sniedz papildu drošību, lai nodrošinātu, 
ka situācija uzglabāšanas vietās joprojām ir paredzama, noplūdes tiek konstatētas un 
vajadzības gadījumā tiek īstenoti korektīvi pasākumi.
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Grozījums Nr. 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc atbildības nodošanas monitoringam
jāturpinās vismaz nākamos 100 gadus. Ja 
ir konstatēta noplūde vai būtiski 
pārkāpumi, kompetentajai iestādei ir 
jāveic vajadzīgie korektīvie pasākumi. Ja 
uzglabāšanas vieta ir slēgta, pamatojoties 
uz neprecīzu vai nepatiesu informāciju, 
operatoram joprojām ir jāuzņemas 
atbildība par korektīvo pasākumu 
izmaksām un cilvēka veselībai un videi 
nodarīto kaitējumu. Visos pārējos 
gadījumos attiecīgās izmaksas ir jāsedz 
fondam, ko kopīgi finansē no operatoru 
un elektroenerģijas ražotāju iemaksām un 
ko pārvalda kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ģeoloģijas speciālistu viedokli problēmas var rasties arī vairāk nekā 100 gadus 
pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas. Elektroenerģijas ražotājiem un uzglabāšanas vietas 
apsaimniekotājiem ir kopīgi jāatlīdzina CO2 uzglabāšanas laikā radītie zaudējumi. 

Grozījums Nr. 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Pēc atbildības nodošanas monitoringu
var ierobežot, bet noplūžu vai nozīmīgu 
pārkāpumu gadījumā tas atkal pilnībā 
jāatjauno. Kompetentajai iestādei pēc 
atbildības nodošanas nav jāpieprasa atgūt 
tai radušos izdevumus no iepriekšējā 
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operatora. operatora, izņemot gadījumu, kad 
operatora vainas vai nolaidības dēļ ir 
radies bojājums, un arī tad, ja šis 
bojājums tiek konstatēts tikai pēc 
18. pantā minētās atbildības nodošanas.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, ka attiecīga līmeņa monitoringu uzglabāšanas vietā veic arī pēc tās slēgšanas un 
līdz brīdim, kad CO2 noplūde ir pilnībā neitralizēta.

Grozījums Nr. 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāparedz finansiālais nodrošinājums, lai panāktu saistību ievērošanu, kas izriet no Direktīvā 
2004/35/EK noteiktajām vides garantijām.
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Grozījums Nr. 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izmaksu samazināšana.

Grozījums Nr. 128
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
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inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju 
saskaņā ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību 
aktiem, kas paredzēti, lai to sasniegtu, 
izmantojot CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama. Tā kā nepastāv 
Kopienas mēroga uzglabāšanas un 
transportēšanas CO2  infrastruktūra, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt 
izņēmumu no noteikumiem, kas 
reglamentē trešo pušu piekļuvi tīklam, lai 
stimulētu ieguldījumus CO2  
infrastruktūrā. Dalībvalstīm jāizveido 
strīdu risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri 
risināt strīdus par piekļuvi CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām.

Or. en

Pamatojums

Trešo pusu piekļuve uzglabāšanas vietām un transporta tīkliem ir pakļauta valsts saistībām 
samazināt CO2  emisijas, un tas izraisītu neveinlīdzīgu attieksmi pret uzglabāšanas vietu un 
transporta tīklu operatoriem dažādās dalībvalstīs. Jāparedz izņēmumi no noteikumiem, kas 
reglamentē trešo pušu piekļuvi CO2 uzglabāšanas vietām un transportēšanas tīkliem.

Grozījums Nr. 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Tas nozīmē, ka transporta operatoriem ir 
jābūt pilnībā nošķirtiem no uzglabāšanas 
vietas operatoriem un lietotājiem (t.i., 
elektroenerģijas ražotājiem). Iepriekš 
minētajiem ir jāsedz visas CO2
transportēšanas izmaksas no uztveršanas 
līdz uzglabāšanas vietai. Piekļuves 
nosacījumus transporta tīkliem un 
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instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

uzglabāšanas vietām vajadzētu noteikt 
katrai dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2

samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas ražotājiem vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei uzglabāšanas jaudai. Tiem 
pilnībā jāsedz izmaksas par to emisiju CO2 uztveršanu, transportu un uzglabāšanu.

Grozījums Nr. 130
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju 

(29) Pārredzama un nediskriminējoša 
piekļuvei CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām neatkarīgi no 
iespējamo lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas Eiropas Savienībā vajadzētu būt 
nosacījumam ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, apspriežoties ar 
Komisiju, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
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saskaņā ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību 
aktiem, kas paredzēti, lai to sasniegtu, 
izmantojot CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri 
risināt strīdus par piekļuvi CO2 
transporta tīkliem un uzglabāšanas 
vietām.

inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu,  un pieprasījumu pēc 
CO2 pārrobežu tranzīta plūsmas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai operatori dalībvalstīs, kā piemēram, Grieķija, pārmērīgi netiktu 
pakļautu nelabvēlīgai attieksmei sakarā ar ģeogrāfisko atrašanās vietu vai iespējamiem 
ierobežojumiem attiecībā uz uzglabāšanas vietu attīstību.

Grozījums Nr. 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi.
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi 
bez diskriminācijas. Veidu, kā to veikt, 
vajadzētu noteikt katrai dalībvalstij, 
īstenojot vienlīdzīgas un atvērtas piekļuves 
mērķus un ņemot vērā inter alia transporta 
un uzglabāšanas kapacitāti, kas ir pieejama 
vai, ko var padarīt pieejamu, kā arī tā CO2  
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2  uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
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risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

Or. de

Pamatojums

Objektīvi un publiskoti kritēriji nav pietiekami, lai nodrošinātu nediskriminēšanu, tomēr tie ir 
svarīgi, un tos ir nepieciešams nodrošināt iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Noteikumi ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka CO2 pārrobežu 
transportēšanas, pārrobežu uzglabāšanas 
vietu vai pārobežu uzglabāšanas 
kompleksu gadījumos iesaistīto valstu 
dalībvalstu kompetentās iestādes kopīgi 
ievērotu šīs direktīvas prasības un visus 
pārējos Kopienas tiesību aktus, kā arī 
starptautiskos nolīgumus, kuriem ir 
pievienojušās dalībvalstis un/vai Kopiena.
Šajā gadījumā arī piemēro Direktīvas 
85/337/EEK 7. panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

CO2 pārrobežu transporta un/vai uzglabāšanas gadījumos vajadzētu piemērot visas prasības 
direktīvā par ietekmes uz vidi novērtēšanu, kā arī visas prasības starptautiskajos nolīgumos, 
kuru līgumslēdzējas puses ir dalībvalstis vai Komisija. 
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Grozījums Nr. 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izmantojamās uzglabāšanas vietas arī vajadzētu uzskaitīt. 

Grozījums Nr. 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai visā Kopiena būtu vienāds vides un veselības aizsardzības līmenis, par būtiskiem to 
pienākumu pārkāpumiem, kuri izriet no atbilstīgi šai direktīvai piešķirtās atļaujas vajadzētu 
paredzēt kriminālatbildību visās dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvu par atbildību vides jomā (2004/35/EK) vajadzētu attiecināt arī uz CO2 transportu.
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Grozījums Nr. 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem 
attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 
gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām ir 
jāgroza, nosakot, ka jaunu sadedzināšanas 
iekārtu ar 200 un vairāk megavatu jaudu 
lietošanu var atļaut tikai  tad, ja to radītās 
emisijas atbilst ierobežojumam par 350g 
CO2/kWh.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu mūsu vispārējos mērķus klimata jomā, attiecībā uz elektroenerģijas ražotājiem 
jānosaka maksimālais emisiju līmenis.

Grozījums Nr. 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 

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

Or. en

Pamatojums

Uz CO2 transportu arī jāattiecina šajā direktīvā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) videi nekaitīgai 
ģeoloģiskai uzglabāšanai, lai šādi palīdzētu 
cīņā pret klimata pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Veidojot tiesisko regulējumu attiecībā uz oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, galvenais 
mērķis ir nodrošināt, ka neradīsies nekāds risks veselībai vai videi. 

Grozījums Nr. 139
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

2007. gada pavasara Eiropadomē dalībvalstis un Komisija tika mudinātas, ja iespējams, līdz 
2020. gadam nodrošināt videi nekaitīgu oglekļa uztveri un uzglabāšanu, ieviešot jaunas fosilā 
kurināmā spēkstacijas.

Grozījums Nr. 140
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai.
un to kokogļu uzkrāšanai augsnē, kas 
izveidojušās no celulozes biomasas.

Or. en

Pamatojums

Ja šī ir direktīva par CO2  ģeoloģisko uzglabāšanu, jāapsver visi uzglabāšanas metožu veidi, 
īpaši tie, kas neizraisa risku cilvēku veselībai un videi.

Grozījums Nr. 141
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai, 
lai šādi palīdzētu cīņā pret klimata 
pārmaiņām.
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Or. de

Grozījums Nr. 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai, 
lai šādi palīdzētu cīņā pret klimata 
pārmaiņām.

Or. de

Pamatojums

Ar papildinājumu precizē, ka faktiskais mērķis par CO2 piesaistīšanu ir nepieciešams, lai 
palīdzētu cīņā pret klimata pārmaiņām. Ņemot vērā nepieciešamību interpretēt direktīvas 
citus noteikumus, ir svarīgi precizēt šo mērķi.

Grozījums Nr. 143
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
radīt alternatīvu CO2 izplūdei atmosfērā, 
pastāvīgi un droši glabājot šo gāzi 
pazemes krātuvēs tādā veidā, lai novērstu 
negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību vai 
vidi. Ģeoloģiskā uzglabāšana tiek 
uzskatīta tikai par  procedūru pušu starpā, 
lai sasniegtu mērķi klimata pārmainu
jomā, cik vien drīz iespējams.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvu var arbalstīt tikai tad, ja tās noteikumi paredz pastāvīgu un drošu CO2
uzglabāšanu, turklāt tādā veidā, kas nerada negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi. CO2
ģeoloģiska uzglabāšana nav uzskatama par ilgtspējīgu un nepārtrauktu risinājumu klimata 
pārmaiņu jomā, bet tikai risinājumu, kas paredz cīnīšanos ar sekām. Tādēļ to vajadzētu 
uzskatīt par procedūru pušu starpā, jo tā iezīmē pavērsienu uz ekonomiku, kas rada nelielu 
oglekļa emisiju.

Grozījums Nr. 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

CO2 jāuzglabā droši un nepārejoši.

Grozījums Nr. 145
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga CO2 ietvēruma nodrošināšana, 
lai novērstu negatīvu ietekmi uz ārējo vidi 
un aizsargjoslu iedzīvotājiem, kuras 
rādiuss ir 500 m no ievadīšanas vietas.

Or. pl
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Pamatojums

Ir būtiski svarīgi iekļaut norādi par aizsargjoslu.

Grozījums Nr. 146
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Noteiktāks teksts, kas nepieļauj nekādas interpretēšanas atkāpes attiecībā uz direktīvas mērķi, 
kas ir videi nekaitīga CO2 uzglabāšana ģeoloģiskos veidojumos.

Grozījums Nr. 147
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ar papildinājumu precizē, ka papildus cīņai pret klimata pārmaiņām direktīvas galvenais 
mērķis ir novērst negatīvu ietekmi uz vidi un ka šādas ietekmes samazināšana ir pietiekama 
tikai tad, ja novēršana nav iespējama. Tālab tas sasaucas ar citu līdzīgu direktīvu tekstiem 
vides jomā (1. pants direktīvā par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli).

Grozījums Nr. 149
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga CO2 ietvēruma nodrošināšana, lai 
novērstu vai pēc iespējas samazinātu 
negatīvu ietekmi uz vidi un no tās izrietošo 
risku cilvēka veselībai. Kokogļu 
uzglabāšana augsnē ir nepieciešama, lai 
uzlabotu auglību un ūdens uzkrāšanu, kā 
arī oglekļa piesaisti.

Or. en
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Pamatojums

Ja šī ir direktīva par CO2  ģeoloģisko uzglabāšanu, jāapsver visi uzglabāšanas metožu veidi, 
īpaši tie, kas neizraisa risku cilvēku veselībai un videi.

Grozījums Nr. 150
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka CO2  
ģeoloģiskā uzglabāšana tiek īstenota, 
neapdraudot cilvēku veselību, nekaitējot 
videi un jo īpaši neradot risku ūdenim, 
gaisam, augsnei, augiem vai dzīvniekiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu ievieš noteikumu, kas līdzīgs noteikumiem citās direktīvās, piemēram, tādās kā 
pamatdirektīva par atkritumiem, un nostiprina cilvēku veselības aizsardzības un vides 
aizsardzības aspektus.

Grozījums Nr. 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\734307LV.doc 53/82 PE409.630v01-00

LV

Ogļūdeņraža uzlabota iegūšana ir izslēgta 
no šīs direktīvas darbības  jomas.

Or. en

Pamatojums

Ogļūdeņraža uzlabota iegūšana pašreiz jau notiek, un tā ir ekonomiski rentabla darbība. 
Turklāt ogļūdeņraža uzlabota ieguve obligāti nerada tīkla emisijas samazināšanu.

Grozījums Nr. 152
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām.
.

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām, izņemot CO2 
uzglabāšanu pastāvīgai izolācijai vai 
uzglabāšanai rūpnieciskā apmērā zem 
naftas vai dabasgāzes atradnēm ar nolūku 
uzlabot šo atradņu izmantošanu vai 
gadījumos, ja tas varētu uzlabot darba 
vietu drošību ogļu raktuvēs, kurās ir 
daudz metāna.

Or. pl

Pamatojums

Ir izdarīta atsauce uz iespēju aktīvi izmantot CO2 uzglabāšanu saistībā ar fosilā kurināmā 
iegūšanas metodēm.
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Grozījums Nr. 153
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām.

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām, ne arī uz CO2, 
ne to saturošu maisījumu ģeoloģisko 
uzglabāšanu, kuri ievadīti ar mērķi un kā 
pasākums, lai palielinātu ogļūdeņražu 
izmantošanu uzglabāšanas vietā.

Or. en

Pamatojums

Nav nepārprotami precizēts, vai CO2 ievadīšana ar mērķi palielināt ogļūdeņražu izmantošanu 
(uzlabota naftas vai gāzes iegūšana) ir izslēgta no šīs direktīvas piemērošanas jomas, vai galu 
galā tas ar direktīvu atstāts dalībvalstu interpretēšanai. Precizējums ir ļoti vēlams. 

Grozījums Nr. 154
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām.

2. Šī direktīva neattiecas uz CO2 
ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām. Tomēr tā 
jāattiecina uz paraugprojektiem un 
komerciāliem projektiem, ja pavisam 
paredzēts noglabāt 100 vai vairāk 
kilotonnu.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai neizslēgtu attiecināšanu uz komerciāliem CO2 uzglabāšanas 
projektiem.

Grozījums Nr. 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Aizliegts CO2 uzglabāt glabāšanas 
vietās, kas pārsniedz glabāšanas 
kompleksu ārpus 1. punktā minētajām 
teritorijām. Tas nav spēka, ja attiecībā uz 
visu glabāšanas kompleksu tiek 
nodrošināts aizsardzības līmenis, kas 
pielīdzināms šajā direktīva paredzētajam.

Or. de

Pamatojums

Ģeoloģiski veidojumi var plesties tūkstošiem kilometru. Tālab uzglabāšanas aizliegums 
ģeoloģiskos veidojumos, kas sniedzas ārpus ES robežām nebūtu lietderīgs. Tomēr, ja CO2 tiek 
uzglabāts vietā, kuras glabāšanas komplekss sniedzas pāri ES robežām, ir nepieciešams 
nodrošināt, ka uzglabātais CO2 nesodīti nevar izplatīties robežas otrajā pusē. 

Grozījums Nr. 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņā ar ģeoloģijas zinātnes atziņām, CO2  uzglabāšana dziļumā, kas mazāks par 1000 
metriem, ir saistīta ar ievērojamu noplūdes risku. Vajadzētu respektēt starptautiskus 
nolīgumus un prasības attiecībā uz CO2 uzglabāšanu nākotnē. 

Grozījums Nr. 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī.

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

Or. en

Pamatojums

Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens slānī.

Grozījums Nr. 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Aizliegts CO2 uzglabāt blīvi apdzīvotās 
teritorijās.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tehnoloģija nekad nav piemērota plašos apjomos, vēl arvien ir liela nenoteiktība 
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attiecībā uz risku sabiedrības veselībai. Kamēr mēs nebūsim absolūti droši, ka nav 
nepieņemamu risku, mēs CO2 neuzglabāsim augsnē cilvēku apdzīvotās teritorijās.

Grozījums Nr. 159
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana” ir CO2
plūsmu ievadīšana un uzglabāšana pazemē 
ģeoloģiskos veidojumos;

(1) „CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana” ir CO2
plūsmu ievadīšana un uzglabāšana pazemē 
ģeoloģiskos veidojumos pastāvīgi vai 
ilgstošu laika posmu ģeoloģiskā mērogā;

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu sabiedrības uzticēšanās pozitīvo ietekmi oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijai.

Grozījums Nr. 160
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana” ir CO2
plūsmu ievadīšana un uzglabāšana pazemē 
ģeoloģiskos veidojumos;

(1) „CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana” ir CO2
plūsmu ievadīšana un videi nekaitīga 
uzglabāšana pazemē ģeoloģiskos 
veidojumos;

Or. en

Pamatojums

Sk. 1. panta 1. punkta pamatojumu.
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Grozījums Nr. 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „uzlabota ogļūdeņraža iegūšana” ir 
ogļūdeņraža iegūšana papildus dabiski 
ražotajam ogļūdeņradim ar šķidrumu 
iesmidzināšanu vai citādā veidā;

Or. en

Pamatojums

Uzlabotas ogļūdeņraža iegūšanas definīcija.

Grozījums Nr. 162
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „uzglabāšanas vieta” ir izraudzīta 
virszemes platība ar tai piederošām 
rūpnieciskām iekārtām un zem tās esošām 
telpiskām platībām, kas ir norādīta 
dziļuma intervālā, CO2 uzglabāšanai;

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka termini „uzglabāšanas vieta”, „uzglabāšānas komplekss” un „ģeoloģisks 
veidojums” visā priekšlikumā netiek pareizi izmantoti, tostarp arī 3. pantā iekļautajās 
definīcijās. Kopienas tiesību akti par kodolatkritumiem ir teicams pamats šai direktīvai. 
Termins „uzglabāšanas vieta” aptver uzglabāšanas ģeogrāfisko vietu, izraudzīto virszemes 
platību, zem tās esošo telpisko platību, tās juridisko aizsardzību un tās rūpnieciskās iekārtas 
kopumā.
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Grozījums Nr. 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „uzglabāšanas vieta” ir noteikta vieta 
kādā ģeoloģiskā veidojumā, ko izmanto 
CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai un 
saistītas virszemes un ievadīšanas 
iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Daži ģeoloģiski veidojumi ir ļoti lieli, un var atrasties vairāku valstu teritorijā. Vajadzētu būt 
iespējai sadalīt vienu ģeoloģisku veidojumu vairākās glabāšanas vietās, tā lai katrai no tām 
vajadzētu piešķirt atsevišķu atļauju.

Grozījums Nr. 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „uzglabāšanas vieta” ir noteikta vieta 
kādā ģeoloģiskā veidojumā, ko izmanto 
CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai;

Or. de

Pamatojums

Tehniski uzglabāšanas vieta ir mazāka un noteikta vieta kādā lielākā ģeoloģiskā veidojumā.
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Grozījums Nr. 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 166
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „uzglabāšanas vieta” ir konkrēta 
atrašanās vieta kādā ģeoloģiskā 
veidojumā, ko izmanto CO2 ģeoloģiskajai 
uzglabāšanai;

Or. pl

Pamatojums

„Uzglabāsanas vieta” un „ģeoloģisks veidojums” nav sinonīmi. CO2 netiek uzglabāts 
ģeoloģiskā veidojumā; tas tiek uzglabāts konkrētās atrašanās vietās veidojumā.
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Grozījums Nr. 167
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „ģeoloģiskais veidojums” ir 
litostratigrāfiska formācija ar skaidri 
izšķiramiem un kartējamiem iežu slāņiem;

(4) ģeoloģiskais veidojums” ir 
litostratigrāfiska pamatformācija ar skaidri 
izšķiramiem iežiem, kas dod iespēju 
sagatavot aprakstus un dažādas 
ģeoloģiskās kartes (tostarp, piemēram, arī 
ģeoloģiski tehnoloģiskās kartes) saskaņā 
ar I un II pielikumu;

Or. pl

Pamatojums

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Grozījums Nr. 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) „noplūde” ir jebkāda izmērāma 
CO2 izplūde no uzglabāšanas kompleksa, 
gāzei nokļūstot zemes virspusē, 
gruntsūdeņos, atmosfērā vai hidrosfērā, 
ko nepieciešamības gadījumā apstiprina 
uzraudzības sistēmas, kurās izmanto pašu 
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mūsdienīgāko tehnoloģiju;

Or. en

Pamatojums

Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka uzglabāšana ir videi nekaitīga, ka arī nekaitē cilvēku 
veselībai. Šim grozījumam vajadzētu pievienot arī gruntsūdeņus, jo tāda prasība noteikta 
Ūdens pamatdirektīvā.

Grozījums Nr. 169
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) „noplūde” ir jebkāda CO2 izplūde no 
uzglabāšanas kompleksa jebkurā vides 
daļā;

Or. en

Pamatojums

CO2 , kurš paliek kādā sekundārā nodalījuma formācijā ārpus kompleksa (tas var rasties tā 
rezultātā, ka kompleks nav skaidri noteikts), nevajadzētu atgriezt emisiju tirdzniecības sistēmu 
atļauju, tā kā CO2 tiek arī turpmāk pastāvīgi uzglabāts. Protams, ka uzglabāšanas atļauja 
jāaktualizē. 

Grozījums Nr. 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) „noplūde” ir CO2 izplūde no 
uzglabāšanas kompleksa, kas nav 
nenozīmīga;
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Or. en

Pamatojums

Precizējums un Komisijas aprakstījuma pieņemšana, atsaucoties uz Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes īpašo ziņojumu par oglekļa piesaisti un uzglabāšanu.

Grozījums Nr. 171
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Neizdarot grozījumu, noplūdes koncepcijas definīciju varētu saprast tā, ka jānodrošina 
absolūts necaurlaidīgums. Tas tehniski nav iespējams, un no drošības viedokļa tas arī nav 
pamatoti.

Grozījums Nr. 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pašreizējo tekstu var saprast tā, ka ir būtiski svarīgi novērst pat visnelielāko CO2 izplūšanu 
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saistībā ar uzglabāšanas darbībam un tās izbeigšanu. Tas tehniski nav iespējams, kā arī nav 
pamatoti ne no drošības viedokļa, ne arī lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tādēļ ar 
direktīvu nepieciešams precizēt, ka noplūde ir vienīgi tad, ja notiek izplūde no uzglabāšanas 
kompleksa, kura ir izmērojama, pielietojot pašreiz pieejamās zinātniskās atziņas.

Grozījums Nr. 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Par atskaites punktu noplūdes noteikšanai vajadzētu izmantot uzglabāšanas vietu, lai 
nodrošinātu maksimālu viengabalainību un drošību. 

Grozījums Nr. 174
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „uzglabāšanas komplekss” ir 
uzglabāšanas vieta un apkārtējās 
ģeoloģiskās domēnes, kuras var vispārēji 
ietekmēt uzglabāšanas integritāti un 
drošību (t.i., sekundārie ietverošie 
veidojumi);

(6) „uzglabāšanas komplekss” ir 
uzglabāšanas vieta, arī tās iekšējā daļa, 
kurā uzstādītas ievadīšanas iekārtas, kā 
arī apakšzemes daļa lielas, tukšas platības 
veidā (kavernas vai poraini masīvi) un 
apkārtējās ģeoloģiskās domēnes, kuras var 
vispārēji ietekmēt uzglabāšanas integritāti 
un drošību;

Or. pl
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Pamatojums

Uzglabāšanas komplekss aptver ne tikai uzglabāšanas vietu, bet arī virszemes daļu.

Grozījums Nr. 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) „hidrauliska vienība” ir hidrauliski 
savienotu urbumu telpa, kurā spiedienu 
savienojumu var izmērīt ar tehniskiem 
līdzekļiem un kura ir norobežota ar 
plūstošām barjerām (pārtraukumiem, 
tektoniski veidotām sālsalām, litoloģiskām 
robežām) vai ar veidojuma izķīļošanu vai 
izgrauzumu;

Or. de

Pamatojums

Dažādas uzglabāšanas vienības var atrasties struktūrās, kas tiek dēvētas par hidrauliskām 
vienībām. Hidrauliska vienība plešas ārpus  teritorijas, uz kuru attiecas apzīmējums 
„uzglabāšanas komplekss”, kā tas noteikts 3. panta 6. punktā. Šādā struktūrā vienlaicīgas 
ievadīšanas darbības var ievērojami ietekmēt viena otru, un šā iemesla dēļ uzglabāšanas 
atļaujas vienam un tam pašam laika posmam vajadzētu piešķirt tikai vienam operatoram. 

Grozījums Nr. 176
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs rozījumu akts
3. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus 
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 

(7) „izpēte” ir  tādas īpašas procedūras 
īstenošana, lai izpētītu potenciālo 
uzglabāšanas kompleksu, kura noteikta, 
pamatojoties uz  objektīviem tehniskiem 
un vides kritērijiem un kurā paredzētas 
tādas darbības kā ģeoloģisko apsekojumu 
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ģeoloģisku informāciju par potenciālā
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem;

veikšana, izmantojot fiziskus un ķīmiskus 
līdzekļus un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 
ģeoloģisku informāciju par ģeoloģiskajiem 
iežu slāņiem teritorijā, kurā atrodas 
potenciālais uzglabāšanas komplekss;

Or. pl

Pamatojums

Ar grozījumu „izpēte” tiek definēta precīzāk.

Grozījums Nr. 177
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 
ģeoloģisku informāciju par potenciālā 
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem;

(7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģiska apsekojuma veikšana un 
urbumu izdarīšana, lai iegūtu ģeoloģisku 
informāciju par potenciālā uzglabāšanas 
kompleksa iežu slāņiem;

Or. en

Pamatojums

Termins „ģeoloģisks apsekojums” ir piemērotāks attiecībā uz šiem dziļajiem rezervuāriem 
nekā apzīmējums „ģeoloģisks novērtējums”.  Turklāt norāde „izmantojot fiziskālus un 
ķīmiskus līdzekļus” ir nevajadzīga. Tādēļ mēs ierosinām šos vārdus svītrot. 
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Grozījums Nr. 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atļauju vietas izpētei var izsniegt vienīgi tad, ja tā ir pilnīga droša.

Grozījums Nr. 179
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Ar grozījumu precīzāk tiek noteikta iestāde, kas izsniedz izpētes atļauju.
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Grozījums Nr. 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Transporta operators ir definēts, un tas pilnībā jānošķir no glabāšanas vietas operatora un 
enerģijas ražotāja.

Grozījums Nr. 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Uzglabāšanas atļaujā jānorāda visi elementi, kas prasīti 9. pantā.

Grozījums Nr. 182
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir jebkādas 
pārmaiņas, kurām var būt liela ietekme uz 
vidi vai cilvēku veselību; šīs pārmaiņas 
varētu uzskatīt par noteicošo vērtību 
(piemēram,  pH, šķīduma skābuma vai 
sārmainības pakāpes) salīdzinājuma 
rezultātu, kas iegūts pirms un pēc CO2 
ievadīšanas;

Or. en

Pamatojums

Dažādu noteicošu vērtību salīdzināšana situāciju starpā pirms un pēc CO2  ievadīšanas 
glabāšanas vietā var nodrošināt zinātnisko pamatojumu, interpretējot jēdzienus „izmaiņas” 
un „nozīmīgums”. „Pirms ievadīšanas”situācijas raksturojuma dati tiks salīdzināti ar sitāciju 
“pēc tam”, kas ir dati glabāšanas vietas normālas darbības fāzē, ļaujot vieglāk saprast un 
novērtēt jebkādu nošķiršanu. Izmantotajiem faktoriem jābūt būtiskiem vides un drošuma  
aprakstiem (piemēram, PH). 

Grozījums Nr. 183
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir jebkādas 
paredzētas vai plānotas pārmaiņas
attiecībā uz koncepciju vai darbību, kurām 
var būt liela ietekme uz vidi vai cilvēku 
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veselību;

Or. en

Pamatojums

Teksts, definējot „nozīmīgas pārmaiņas” un „nozīmīgs pārkāpums”, nav īsti skaidrs, jo 
neprecizē, vai atšķirību starp šiem diviem jēdzieniem veido tikai tas apstāklis, ka vienā runa ir 
par apzinātu izmainīšanu, bet otrā — tikai par sekām.

Grozījums Nr. 184
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kurām var būt ietekme uz iedzīvotāju 
veselību aizsargjoslā vai vidi 
uzglabāšanas vietas virszemes vai 
zemzemes ģeoloģiskajā nodalījumā;

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, jo precīzi izskaidro jēdzienu „nozīmīgas pārmaiņas”.

Grozījums Nr. 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kurām var būt nelabvēlīga ietekme uz vidi
vai cilvēku veselību;
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Or. en

Pamatojums

Pārmaiņas, kas var kaitēt sabiedrības veselībai, arī vajadzētu uzskatīt par nozīmīgām 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Palīdzīt sakārtot tekstu atbilstīgi terminoloģijai, kas lietota 1. panta 2. punktā un 4. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kurā ir 
ne mazāk kā 98% CO2, kas rodas 
uztveršanas procesos, un kurai nav 
pievienoti atkritumi vai citas vielas, lai no 
tām atbrīvotos un kas nesatur korozīvas 
vielas, piemēram, H2S un SO2;

Or. en
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Pamatojums

CO2 plūsmām vajadzētu būt cik vien iespējams nesajauktām, un tās nedrīkst saturēt korozīvas 
vielas, tā kā tas rada palielinātu risku gan transporta, gan uzglabāšanas laikā.

Grozījums Nr. 188
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kas 
rodas oglekļa dioksīda uztveršanas 
procesos un satur ne mazāk kā 99,9%
CO2;

Or. en

Pamatojums

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Grozījums Nr. 189
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) „CO2 plūsma” ir produktu plūsma, ko 
rada fosilā kurināmā sadegšanas procesi 
un satur vismaz 90 % oglekļa dioksīda;

Or. pl
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Pamatojums

Grozījums tekstu padara precīzāku.

Grozījums Nr. 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību;

(16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas
kompleksa darbību, kas būtiski palielina
noplūdes iespējamību;

Or. en

Pamatojums

Abi aspekti, kas saistīti ar ievadīšanas darbībām un uzglabāšanas kompleksa novērtēšanu, 
papildina viens otru.

Grozījums Nr. 191
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību;

(16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas
kompleksa darbību, kas būtiski palielina
noplūdes iespējamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību;

(16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību vai risku videi vai cilvēku 
veselībai;

Or. en

Pamatojums

Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka uzglabāšana ir videi nekaitīga, kā arī nekaitē cilvēku 
veselībai.

Grozījums Nr. 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību;

(16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību vai riskus videi vai cilvēku 
veselībai;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā mērķi par ģeoloģisko uzglabāšanu (1. panta 2. punkts) un 4. panta 2. punkta 
darbības jomu, „nozīmīga pārkāpuma” definīcijai papildus noplūdes iespējai jāattiecas arī 
uz riskiem videi un cilvēku veselībai. Vides un cilvēku veselības aizsardzībai ir nozīme ne tikai 
uzglabāšanas vietas izvēlē, bet arī tās darbībā, kā arī korektīvos pasākumos, kas var būt 
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vajadzīgi, un ir būtisks priekšnoteikums sabiedrības akceptam.

Grozījums Nr. 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Korektīviem pasākumiem nevis jāsamazina, bet gan jāaptur jebkura noplūde. Nelielām 
ikgadējām noplūdēm pēc kāda laika var būt ievērojama iedarbība. Ja slēgta uzglabāšanas 
vieta izraisa ikgadēju noplūdi, piemēram, 1 % apmērā, viss uzglabātais CO2 noplūstu 
atmosfērā vairāku desmitgažu laikā. 

Grozījums Nr. 195
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Tā kā direktīvas mērķis ir videi nekaitīga oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas 
pielietošana, kas palīdzētu risināt klimata pārmaiņu jautājumus, samazinot siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu emisijas, korektīvajiem pasākumiem vajadzētu novērst vai apturēt CO2 izplūdi 
no uzglabāšanas vietas. 

Grozījums Nr. 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) CO2 uzglabāšanas vietas „slēgšana” ir 
uzglabāšanas vietā notiekošās CO2
ievadīšanas pilnīga izbeigšana;

(18) CO2 uzglabāšanas vietas „slēgšana” ir 
uzglabāšanas vietā notiekošās CO2
ievadīšanas pilnīga izbeigšana, tostarp 
ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumi, 
piemēram, ievadīšanas iekārtu demontāža 
un uzglabāšanas vietas noslēgšana;

Or. de

Pamatojums

Kalnrūpniecībā jēdziens „slēgšana” attiecas uz ekspluatācijas pārtraukšanas darbībām, un 
šajā nozīme to šeit vajadzētu arī lietot. Jēdziens turpmākajā tekstā nav lietots viendabīgi; 
dažos gadījumos tas nozīmē, kā tas ir šeit 18. punktā, vienīgi „CO2 ievadīšanas darbību 
izbeigšanu”, bet citā sakarā — aptverot arī ekspluatācijas pārtraukšanas darbības. 

Grozījums Nr. 197
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) CO2 uzglabāšanas vietas „slēgšana” ir 
uzglabāšanas vietā notiekošās CO2
ievadīšanas pilnīga izbeigšana;

(18) CO2 uzglabāšanas vietas „slēgšana” ir
notiekošās CO2 ievadīšanas izbeigšana 
uzglabāšanas kompleksa ģeoloģiskajā 
nodalījumā un jebkādu noplūžu 
likvidēšana, noslēdzot CO2 noplūdes 
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punktus;

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu precīzāk tiek formulēta CO2 uzglabāšanas vietas „slēgšana”.

Grozījums Nr. 198
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) „transporta tīkls” ir cauruļvadu tīkls, 
arī ar to saistītās kompresijas stacijas, kuras 
izmanto CO2 transportēšanā uz 
uzglabāšanas vietu.

(20) „transporta tīkls” ir iekārta, kas sastāv 
no cauruļvadu tīkla kopā ar tā ventiļiem, 
rezervuāriem un sūkņiem, arī ar to 
saistītās kompresijas stacijas, kuras 
izmanto CO2 pastāvīgā transportēšanā uz 
uzglabāšanas kompleksu, kā arī no 
autocisternām individuālai 
transportēšanai.

Or. pl

Pamatojums

Ar grozījumu „transporta tīkls” tiek definēts precīzāk.
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Grozījums Nr. 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) “piesaistīt spējīga iekārta” ir 
sadedzināšanas iekārta [ar 300 megavatu 
(termisko) jaudu vai vairāk], kurai 
uzņēmuma teritorijā ir pietiekama telpa, 
lai piesaistītu un saspiestu CO2, un kurā 
pietiekamu uzglabāšanas vietu un 
pietiekamu transporta infrastruktūru 
pieejamība ir pienācīgi izvērtēta.

Or. en

Pamatojums

Definīcija būtu nepieciešama poļu priekšlikumam par 35.a panta teksta grozīšanu un 
32. panta svītrošanu.

Grozījums Nr. 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a)  „hidrauliska vienība” ir hidrauliski 
savienotu urbumu telpa, kurā ar 
tehniskiem līdzekļiem var izmērīt 
spiediena pārvedi.

Or. en

Pamatojums

Dažādu krātuvju darbība vienā un tajā pašā hidrauliskajā vienībā obligāti ietekmē citas 
iekārtas, kas tiek izmantotas šajā hidrauliskajā vienībā. Saistībā ar vienu hidraulisko vienību 
vienlaicīgi var piešķirt uzglabāšanas atļauju tikai vienam lietotājam. 
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Grozījums Nr. 201
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) “uzraudzība” ir datu vākšana trīs 
fāzēs un ziņošanas pienākumi visos 
veidos, kas aprakstīti I pielikumā, lai 
nodrošinātu CO2 uzglabāšanu drošā vietā, 
nekaitējot videi:
(a) pirms ievadīšanas vai situāciju 
raksturojošie dati,
(b) ievadīšanas laikā vai uzglabāšanas 
vietas izmantošanas laikā, un
(c) slēgšanas un pēcslēgšanas vai 
nepārejošas uzraudzības saistības.
Attiecībā uz visām uzraudzības fāzēm 
jāveic atbilstīga un nodalīta pārbaude 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība ir pārbaudes process, lai nodrošinātu: 

a. panākta atbilstība “noteiktajiem ierobežojumiem”, 

b. tiek fiksēta šī uzraudzības darbība un

c. tiek ziņots par rezultātiem.
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Grozījums Nr. 202
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) “uzraudzība” ir datu vākšana trīs 
fāzēs un ziņošanas pienākumi saskaņā ar 
I pielikumu, lai nodrošinātu CO2
uzglabāšanu drošā vietā, nekaitējot videi:
(a) pirms ievadīšanas vai situāciju 
raksturojošie dati,
(b) ievadīšanas laikā vai uzglabāšanas 
vietas izmantošanas laikā, un
(c) slēgšanas un pēcslēgšanas vai 
nepārejošas uzraudzības saistības.
Attiecībā uz visām uzraudzības fāzēm 
jāveic atbilstīga un nodalīta pārbaude.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzību vajadzētu uzskatīt par pārbudes procesu, ar kura starpniecību jānodrošina, ka  
mērķis par oglekļa piesaistīšanu un uzglabāšanu ir īstenots un ka šī uzraudzības darbība tiek 
fiksēta. Procesa uzraudzībai ir būtiski svarīga loma gan sabiedrības akcepta nodrošināšanai 
attiecībā uz oglekļa piesaisti un uzglabāšanu, gan drošu tehnoloģiju izmantošanai, kas 
nekaitē videi, lai īstenotu galveno mērķi, kas ir CO2 emisiju samazināšana.

Grozījums Nr. 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) “pārbaude” ir process, kas 
nodrošina, ka notiek pienācīgas 
uzraudzības procedūras — saskaņā ar 
zinātnes atziņām;
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Or. en

Pamatojums

Uzraudzība jāapvieno ar pārbaudi un izvērtējumu, lai nodrošinātu nekaitīgumu teritorijai. 

Grozījums Nr. 204
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) “kokogle” ir oglekļa veidojums, kas 
rodas celulozes biomasas pirolītiskās 
pārstrādes rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20e) “augsne” ir zemes ekosistēmas 
virspusējais slānis, kas uztur veģetāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20f) “paraugprojekti” ir projekti, kas 
paredzēti, lai līdz 2014. gadam 
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demonstrētu CO2 videi nekaitīgu 
ilgtermiņa ģeoloģiskās uzglabāšanas 
lietošanu atbilstīgi šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Paraugprojekti, kas ierosināti 2007. un 2008. gada pavasarī notikušās Padomes secinājumos, 
nodrošinās vajadzīgo praktisko pieredzi attiecībā uz oglekļa piesaistes un uzglabāšanas 
tehnoloģijas ieviešanu rūpnieciskā līmenī. 

Grozījums Nr. 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. pants - 20.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20g) “izvērtējums” nozīmē procesu, ar 
kuru nodrošina, ka ar “noteiktajiem 
ierobežojumiem” atbilstīgi kontrolē CO2

noplūdes risku un kaitīgo ietekmi uz vidi 
vai sabiedrības veselību un drošumu;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība jāapvieno ar pārbaudi un izvērtējumu, lai nodrošinātu nekaitīgumu teritorijai. 
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