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Poprawka 80
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie Komisji z dnia 10 
stycznia 2007 r. „Ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 
2020 i dalszej” wyjaśniono, że 
w kontekście przewidywanej globalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 50% do 2050 r., niezbędna będzie 
redukcja emisji gazów cieplarnianych 
o 30% w krajach rozwiniętych do 2020 r., 
a następnie o 60–80% do 2050 r., oraz że 
redukcja ta jest technicznie wykonalna, 
zaś korzyści będą znacznie wyższe niż 
koszty, lecz aby ten cel osiągnąć, należy 
wykorzystać wszystkie możliwości.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja klimatyczna jest poważniejsza niż sądzono, należy zatem wyciągnąć konsekwencje 
z nowych ustaleń naukowych i potraktować łagodzenie skutków zmiany klimatu 
w ambitniejszy sposób (patrz proponowana zmiana w punkcie 3a preambuły (nowy) 
autorstwa A. Wijkmana). Do niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę 
pozwalającą uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy 
nowe odkrycia wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. 

Poprawka 81
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Najnowsze odkrycia naukowe 
wskazują, że stężenie dwutlenku węgla 
w atmosferze musi zostać zredukowane do 
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poziomu poniżej 350 części na milion. 
Ostatecznym celem UE powinno być 
stopniowe wyeliminowanie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących 
z wykorzystania paliw kopalnianych 
w Unii Europejskiej do dnia 1 stycznia 
2050 r., co oznaczałoby redukcję emisji 
rzędu 60% do 2035 r. i 80-90% do 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sytuacja klimatyczna jest poważniejsza niż wcześniej sądzono, na spotkaniu, które 
odbyło się niedawno w Tällbergu w Szwecji, z udziałem naukowców z NASA i Stockholm 
Environment Institute, zasugerowano konieczność zmniejszenia zawartości CO2 w atmosferze 
do poziomu poniżej 350 ppm (części na milion), aby uniknąć katastrofalnych skutków. Do 
niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm.

Poprawka 82
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (CCS) nie jest jedynym sposobem łagodzenia 
zmian klimatycznych.
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W artykule 3 niniejszego dokumentu podkreślono, że geologiczne składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), to proces przebiegający w podziemnych formacjach skalnych.

Poprawka 83
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Inną formą sekwestracji dwutlenku 
węgla jest konwersja biomasy celulozowej 
na użyteczne gazy i węgiel drzewny. 
Węgiel drzewny może być wprowadzany 
do gleby, powodując znaczne podniesienie 
żyzności i poprawę retencji 
charakteryzującej się wolnym 
uwalnianiem wody. Obserwacja 
pozostałości węgla drzewnego sprzed kilku 
tysięcy lat wykazała znaczną stabilność 
strukturalną, tak więc można to traktować 
jako technikę sekwestracji i składowania 
dwutlenku węgla. Węgiel drzewny 
stanowiłby zatem formę sekwestracji 
dwutlenku węgla z atmosfery 
i kwalifikowałby się do kredytów 
węglowych.

Or. en

Poprawka 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) CCS jest tylko jednym 
z opracowywanych środków walki ze 
zmianami klimatu, obok stosowania 
energii odnawialnych oraz większej 
oszczędności i racjonalizacji zużycia 
energii. Państwa członkowskie nie 
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powinny zatem zaniedbywać finansowania 
działań oraz innego wsparcia w zakresie 
polityki oszczędności energii 
i nieszkodliwych dla środowiska 
odnawialnych źródeł energii. W tym 
kontekście rozwój CCS w żadnym 
wypadku nie powinien prowadzić do 
osłabienia tych starań, zarówno pod 
względem naukowym jak i finansowym.

Or. en

Uzasadnienie

W momencie ogłoszenia przed Parlamentem Europejskim w dniu 10 stycznia 2008 r. zamiaru 
przyjęcia w dniu 23 stycznia 2008 r. wniosków dotyczących dyrektyw w sprawie środków 
walki ze zmianami klimatu, w tym CSS, Komisja podkreśliła potrzebę wdrożenia wszystkich 
środków na rzecz oszczędności energii i racjonalizacji jej zużycia, wspierających trwały 
rozwój gospodarczy UE głównie poprzez inwestowanie w źródła energii odnawialnej 
i redukcję emisji CO2: CCS jest jednym z tych instrumentów, ale nie jedynym.

Poprawka 85
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada 
Europejska wezwała państwa 
członkowskie i Komisję do podjęcia prac 
w celu wsparcia działań badawczo-
rozwojowych, a także stworzenia 
niezbędnych ram technicznych, 
gospodarczych i regulacyjnych, aby usunąć 
istniejące bariery prawne i zapewnić 
bezpieczne dla środowiska wdrożenie CCS 
w nowych elektrowniach zasilanych 
paliwami kopalnymi, jeśli to możliwe do 
2020 r.

(7) W dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada 
Europejska wezwała państwa 
członkowskie i Komisję do podjęcia prac 
w celu wsparcia działań badawczo-
rozwojowych, a także stworzenia 
niezbędnych ram technicznych, 
gospodarczych i regulacyjnych, aby usunąć 
istniejące bariery prawne oraz wspomóc 
rozwój infrastruktury, by zapewnić 
bezpieczne dla środowiska wdrożenie CCS 
w nowych elektrowniach zasilanych 
paliwami kopalnymi, jeśli to możliwe do 
2020 r.

Or. pl



AM\734307PL.doc 7/89 PE409.630v01-00

PL

Uzasadnienie

W pierwotnym zapisie nałożono nacisk na stworzenie ram regulacyjnych, aby usunąć 
istniejące bariery prawne. Natomiast pozostałe ramy techniczne i gospodarcze potraktowano 
marginalnie. Tworzenie ram technicznych i gospodarczych bez rozwoju infrastruktury jest 
bezcelowe.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w stosunku do poprawki z projektu sprawozdania, że dotychczas chodziło o 
projekty pilotażowe, a nie demonstracyjne.
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Poprawka 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wszystkie poszczególne elementy 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2 były przedmiotem projektów 
demonstracyjnych na mniejszą skalę niż 
ta wymagana do ich przemysłowego 
zastosowania. Jednakże należy je jeszcze 
włączyć w pełny proces CSS i zmniejszyć 
koszty technologii. Głównymi projektami 
składowania CO2, w których uczestniczą 
przedsiębiorstwa europejskie, są projekty: 
Sleipner na Morzu Północnym (Statoil) i 
In Salah w Algierii (Statoil, BP i 
Sonatrach). Realizowane są szeroko
zakrojone projekty pilotażowe: projekt w 
Schwarze Pumpe w Niemczech 
(Vattenfall), projekt CCS w basenie Lacq 
we Francji (Total) i projekt El Bierzo w 
Hiszpanii (CIUDEN).

Or. es

Poprawka 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Oprócz ram prawnych dla 
składowisk należy jak najszybciej 
ustanowić zachęty dla dalszego rozwoju 
technologii, pomoc w uruchamianiu 
zakładów demonstracyjnych oraz ramy 
prawne stworzone przez państwa 
członkowskie dla zapewnienia transportu 
w celu pomyślnego dokonywania 
postępów w stosowaniu technologii CCS.
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Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że konieczne są dalsze decyzje prawne dotyczące wsparcia finansowego 
technologii CCS i zakładów demonstracyjnych.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Oprócz ram legislacyjnych dla 
składowisk, w celu pomyślnego 
dokonywania postępów w dziedzinie 
stosowania technologii CCS, należy jak 
najszybciej ustanowić zachęty dla 
dalszego rozwoju technologii, pomoc 
w uruchamianiu zakładów 
demonstracyjnych oraz ramy prawne 
stworzone przez państwa członkowskie dla 
zapewnienia transportu. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że technologie CCS wymagają w większym stopniu środków prawnych 
i wsparcia finansowego oraz że potrzebne są zakłady demonstracyjne.

Poprawka 90
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa powinna mieć zastosowanie
głównie w odniesieniu do projektów 
demonstracyjnych, kompleksowych 
obejmujących zarówno zakłady 
energetyczne o mocy 300 MW lub więcej 
oraz kompleksy składowania, w których
planuje się składować 100 lub więcej
kiloton CO2. Nie należy zezwalać na 
składowanie CO2 w formacjach
geologicznych wykraczających poza zakres 
terytorialny niniejszej dyrektywy, chyba, 
że istnieje w tej sprawie stosowna umowa 
międzynarodowa. Składowanie CO2 w 
słupie wody jest niedozwolone.

Or. pl

Uzasadnienie

Należało wskazać wielkośc inwestycji demontracyjnych zarówno po stronie wytwarzania 
energii (mocy), jak i po stronie składowania CO2.

Poprawka 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100 
kiloton lub więcej. Ten próg wydawałby 

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

się również odpowiedni dla celów innych 
właściwych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Składowanie CO2 w gęsto 
zaludnionych obszarach nie powinno być 
dozwolone ani w obrębie zakresu 
terytorialnego niniejszej dyrektywy, ani 
poza nim. Składowanie CO2 w słupie wody 
oraz na głębokości mniejszej niż 1000 
metrów pod dnem morza nie powinno być 
dozwolone ani w obrębie zakresu 
terytorialnego niniejszej dyrektywy, ani 
poza nim. Ponadto nie należy zezwalać na
geologiczne składowanie CO2, łącznie ze 
składowaniem na głębokości ponad 1000 
metrów pod dnem morza, poza zakresem 
terytorialnym niniejszej dyrektywy.
Składowanie w formacjach pod dnem 
morza powinno odbywać się wyłącznie 
w zgodzie z międzynarodowymi umowami, 
których stronami są państwa 
członkowskie lub Wspólnota.

Or. en

Uzasadnienie

Geologiczne składowanie CO2 nie jest objęte jurysdykcją poza Unią Europejską. Według 
wiedzy geologicznej składowanie CO2 na głębokości ponad 1000 metrów stwarza poważne 
niebezpieczeństwo wycieków. Ponadto, jako że technologii tej nigdy nie stosowano na szeroką 
skalę, istnieje wiele wątpliwości co do zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dopóki nie 
zyskamy absolutnej pewności, że nie ma żadnych niedopuszczalnych zagrożeń, nie 
powinniśmy składować CO2 na obszarach zamieszkanych przez ludzi.

Poprawka 92
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 

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

ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych. Nie należy zezwalać na 
składowanie CO2 w formacjach 
geologicznych wykraczających poza zakres 
terytorialny niniejszej dyrektywy 
i składowanie CO2 w słupie wody.

Or. en

Uzasadnienie

Próg dla projektów demonstracyjnych poza zakresem stosowania dyrektywy jest o wiele za 
niski i uniemożliwiałby wiele z tych projektów.

Poprawka 93
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Po ukończeniu 12 projektów 
demonstracyjnych, na podstawie 
zgromadzonych doświadczeń i w świetle 
postępu technologicznego Komisja 
powinna ocenić działanie i efektywność 
projektów oraz przedstawić sprawozdanie 
na ten temat. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja powinna 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek dotyczący zmiany 
niniejszej dyrektywy oraz specyfikacje 
techniczne celem uwzględnienia wyników 
oceny pod kątem środowiska 
i bezpieczeństwa.
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Or. en

Uzasadnienie

Projekty demonstracyjne umożliwią zdobycie doświadczenia technicznego niezbędnego do 
bezpiecznego i trwałego stosowania technologii CCS. Po ukończeniu projektów Komisja 
powinna je ocenić, a następnie przedstawić wniosek w celu zmiany niniejszego wniosku 
dotyczącego dyrektywy zgodnie z nowymi przesłankami naukowymi i rozwojem 
technologicznym.

Poprawka 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Zwiększony odzysk węglowodorów 
(dodatkowy odzysk węglowodorów 
w stosunku do tego, który uzyskiwany jest 
naturalnie przez zatłaczanie płynów lub 
innymi metodami) powinien być 
wyłączony z zakresu niniejszej dyrektywy. 
Zwiększony odzysk węglowodorów jest 
opłacalną ekonomicznie działalnością 
i dotychczas był wykonywany jako taki. 
Tymczasem zwiększony odzysk 
węglowodorów nie łagodzi emisji 
odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne, 
lecz wytwarza dodatkowe paliwa kopalne, 
a przez to – dodatkowe emisje. W związku 
z tym składowanie geologiczne na mocy 
niniejszej dyrektywy powinno wykluczać 
tę metodę.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększony odzysk węglowodorów jest już dokonywany i stanowi opłacalną ekonomicznie 
działalność. Nie prowadzi on jednak do redukcji netto emisji.



PE409.630v01-00 14/89 AM\734307PL.doc

PL

Poprawka 95
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy nadać priorytet 
rozwiązaniom systemowym, które muszą 
umożliwiać poprawę ogólnej efektywności 
energetycznej, np. poprzez konwersję 
węgla na gaz w tlenie, a następnie emisję 
gazu do sieci gazowej, w której może on 
zostać udostępniony do kogeneracji lub 
trójgeneracji rozproszonej.

Or. en

Poprawka 96
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Oprócz kryteriów środowiskowych 
i bezpieczeństwa, o których mowa 
w niniejszej dyrektywie, przy określaniu, 
czy formacja geologiczna powinna być 
wykorzystywana jako składowisko, bierze 
się pod uwagę inne żywotne interesy 
państw członkowskich, w szczególności 
interesy gospodarcze i finansowe 
związane z ochroną złóż węglowodorów, 
interesy państw członkowskich związane 
z wysokim poziomem samowystarczalności 
pod kątem węglowodorów oraz interesy 
państw członkowskich jako właścicieli 
złóż węglowodorów. Niniejsza dyrektywa 
nie narusza tych żywotnych interesów.
Państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do wskazania obszarów, na których 
można lokalizować składowiska. Obejmuje 
to prawo państw członkowskich do 
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niewyrażenia zgody na składowanie na 
całości lub części ich terytorium. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 
wybrane jako składowisko, tylko jeśli nie 
istnieje istotne ryzyko wycieku, i jeśli 
w żadnym przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek odnosi się wyłącznie do zagrożeń dla środowiska i zdrowia w związku z wyborem 
składowisk. Z wyborem złóż węglowodorów wiążą się jednakże inne żywotne interesy państw 
członkowskich (zwłaszcza interesy gospodarcze i finansowe). Należy wyjaśnić, że dyrektywa 
nie narusza tych interesów.

Zdanie to należy umieścić w celu sprecyzowania praw państw członkowskich.

Poprawka 97
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

środowisko lub zdrowie, co należy 
stwierdzić przez opis i ocenę potencjalnego 
kompleksu składowania CO2 zgodnie 
z określonymi wymaganiami. Przy 
składowaniu w solankowych poziomach 
wodonośnych użyteczne byłoby 
uwzględnienie ewentualnego przyszłego 
wykorzystania do celów dostarczania 
wody pitnej. Jednocześnie należy 
zapewnić przejrzystość procedury wyboru 
poprzez ułatwienie publicznego dostępu 
do odnośnych informacji i stosowanie 
prawa wspólnotowego w zakresie udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 

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

wybrane jako składowisko, tylko jeśli
zostanie dowiedzione, że nie istnieje 
ryzyko wycieku i ryzyko negatywnego
wpływu na środowisko lub zdrowie, co 
należy stwierdzić przez opis i ocenę 
potencjalnego kompleksu składowania CO2
zgodnie z określonymi wymaganiami.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby na składowiska wybierano wyłącznie bezpieczne miejsca. Przed wyborem 
składowiska należy zatem udowodnić, że nie występują zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia publicznego.

Poprawka 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
dokonać realistycznej oceny dostępnych 
możliwości składowania na ich terytorium 
i przekazać ją Komisji przed 2012 r. 
Informacje te należy podać do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Jak dotąd nie wiadomo, jakie są rzeczywiste możliwości składowania w Europie. Istnieją 
różne szacunkowe oceny, ale nie są one dokładne. Istotne jest sprecyzowanie, jaką ilość CO2
możemy faktycznie składować.
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Poprawka 100
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Państwa członkowskie powinny
opracować procedury badawcze w oparciu 
o obiektywne kryteria techniczne i 
ekologiczne w celu uzyskania niezbędnych 
informacji umożliwiających wybór
lokalizacji składowiska CO2. Tego rodzaju
opracowania powinny odpowiadać
wymaganiom dotyczącym pozwoleń. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić 
dostęp do procedur przetargowych na 
poszukiwania geologiczne miejsc 
składowania CO2 wszystkim podmiotom,
które spełniają niezbędne warunki i 
legitymują się stosownymi możliwościami,
na podstawie obiektywnych 
opublikowanych kryteriów. Aby chronić i 
wspierać inwestycje w poszukiwania
lokalizacji składowisk CO2, pozwolenia na 
poszukiwania należy udzielać w 
odniesieniu do obszarów o ograniczonej 
pojemności składowania oraz na czas 
określony, podczas którego posiadacz 
pozwolenia powinien mieć w tym czasie
zarezerwowane prawo wyłączności 
zagwarantowane przez państwa 
członkowskie.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o to, by procedury przetargowe umożliwiały funkcjonowanie uczciwej konkurencji, w 
wyniku której pozwolenia uzyskają najlepiej przygotowane technicznie firmy.
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Poprawka 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zagwarantowanie inwestycji.



PE409.630v01-00 20/89 AM\734307PL.doc

PL

Poprawka 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Obiektywne i publikowane kryteria nie wystarczą do zapewnienia niedyskryminacji, która 
powinna być jednak zagwarantowana na rynku wewnętrznym jako istotne kryterium. Ponadto 
należy zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji i ograniczenie biurokracji.
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Poprawka 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoleń należy udzielać w oparciu o niedyskryminujące kryteria.
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Poprawka 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie.
Operatorzy składowisk powinni być 
w pełni oddzieleni od producentów 
energii. Zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” producenci 
energii muszą pokryć koszty składowania 
ich emisji CO2. Pozwolenie na 
składowanie powinno być głównym 
instrumentem zapewniającym spełnienie 
zasadniczych wymagań dyrektywy i tym 
samym geologiczne składowanie w sposób 
bezpieczny dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci energii powinni mieć równy dostęp do możliwości składowania. Muszą oni 
pokrywać pełne koszty wychwytywania, transportu i składowania swoich emisji CO2.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie zachęt do prowadzenia poszukiwań.

Poprawka 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne 
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska. Prowadzący poszukiwania, 
który z reguły poczynił już znaczne 
inwestycje, powinien być traktowany 
priorytetowo w stosunku do konkurentów 
przy wydawaniu pozwoleń na 
składowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Stworzenie zachęt dla prowadzenia poszukiwań.
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Poprawka 107
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza większą jasność i uniemożliwia funkcjonowanie składowiska bez 
pozwolenia na składowanie.

Poprawka 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przedstawienia do oceny 
Komisji projektów pozwoleń na 
składowanie.
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szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy. 

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości. 
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Poprawka 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Pozwolenia na składowanie powinny 
być udzielane przez właściwe organy 
krajowe każdego państwa członkowskiego 
po konsultacjach z Komisją. Projekty 
pozwoleń na składowanie należy przekazać 
Komisji, która powinna mieć sześć
miesięcy na wydanie wiążącej opinii. 
Właściwy organ powinien powstrzymać 
się od wydania decyzji w sprawie 
ostatecznego pozwolenia, zanim Komisja 
nie sformułuje swojej opinii. Pozwolenia 
na składowanie należy udzielić tylko 
wówczas, gdy wiążąca opinia Komisji jest 
pozytywna. Przegląd na poziomie 
Wspólnoty powinien pomóc 
w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążący przegląd na poziomie wspólnotowym jest konieczny do zapewnienia spójności 
w realizowaniu odnośnych wymogów. 

Poprawka 111
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszystkie projekty pozwoleń na 
składowanie należy przekazać Komisji, tak 
by mogła ona wydać opinię na temat 
projektów pozwoleń w ciągu sześciu 
miesięcy od ich otrzymania. Organy 

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

krajowe powinny wziąć tę opinię pod 
uwagę, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii Komisji. 
Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie,
tak aby uwzględnić ewentualne aspekty 
transgraniczne, a także we wzmacnianiu 
zaufania społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd pozwoleń na składowanie na szczeblu wspólnotowym powinien także uwzględniać 
ewentualne aspekty transgraniczne związane ze składowaniem CO2 w formacjach 
geologicznych.

Poprawka 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu zwiększenia 
odpowiedzialności i przejrzystości 
procedur udzielania pozwoleń państwa 
członkowskie powinny zagwarantować –
zarówno w zakresie procedur udzielania 
pozwoleń na poszukiwania, jak i na 
składowanie – że społeczeństwo ma 
stosowny i rzeczywisty dostęp do 
informacji, prawo do udziału i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami dyrektywy 
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne, 
zmienionej dyrektywą 2003/35/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. Ta ostatnia dyrektywa 
przewiduje udział społeczeństwa dotyczący 
sporządzania niektórych planów 
i programów odnoszących się do 
środowiska. Zmienia ona również –
w odniesieniu do udziału społeczeństwa 
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości –
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 
oraz dyrektywę 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo powinno mieć odpowiedni i skuteczny dostęp do informacji, prawo 
uczestnictwa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do procedur udzielania 
pozwoleń na poszukiwania i składowanie.

Poprawka 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć wkład z funduszy publicznych 
na wspieranie prywatnych projektów 
w zakresie CCS tylko wtedy, gdy dzięki 
nowym technologiom planowane jest 
odpowiednie zmniejszenie zużycia energii 
podczas zarządzania nowym zakładem 
w porównaniu z obecną technologią CCS.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania zgodności z ogólnym celem UE w zakresie przyczyniania się do redukcji
emisji gazów cieplarnianych i oszczędności energii, państwa członkowskie mogą działać 
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poprzez wkład w postaci funduszy publicznych, jeżeli nowe technologie będą mogły wspierać 
zakłady CCS, w których cele mają zostać zrealizowane poprzez znaczną redukcję zużycia 
energii.

Poprawka 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ uzyskuje zwrot wszelkich kosztów od byłego operatora. Naturalnie, warunki 
takiego zwrotu zostaną określone przez poszczególne krajowe systemy prawne. 
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Poprawka 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy system wzmocniłby stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, stanowiącej 
wymóg Komisji. 

Poprawka 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dokonania oceny, czy zatłoczony CO2

zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą
zagwarantować poprzez weryfikację 
i zatwierdzanie, że w fazie operacyjnej 
operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
dokona jego zatwierdzenia. W przypadku 
składowania geologicznego pod dnem 
morza monitorowanie powinno być 
bardziej przystosowane do niepewności 
i trudności eksploatacyjnych związanych 
z zarządzaniem technologią CCS 
w środowisku morskim.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny kontrolować jakość monitorowania prowadzonego przez 
operatora. Ponadto należy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby uniknąć szkody dla 
środowiska morskiego spowodowanej składowaniem CO2. 

Poprawka 117
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zagwarantować, że w fazie operacyjnej 
operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
dokona jego zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć konsekwencji zdrowotnych wycieku dla zdrowia ludzkiego, ale także dla szeregu 
elementów ekosystemu, monitorowanie powinno obejmować wpływ na wszystkie formy życia. 
Ważne jest np. monitorowanie wpływu na lokalne ekosystemy morskie, jako że wszelki 
negatywny wpływ mógłby mieć bezpośrednie konsekwencje dla zdrowia tych ekosystemów 
i pośrednie oddziaływanie na ludzi. Ważne jest zatem, aby rozszerzyć nadzór na wszystkie 
formy życia.

Poprawka 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Konieczne są przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za zniszczenie 
lokalnego środowiska i klimatu, 
wynikające z niezapewnienia
permanentnego związania dwutlenku 
węgla. Odpowiedzialność za zniszczenie 
środowiska (zniszczenie gatunków 
chronionych i siedlisk przyrodniczych, 
wody i gruntu) reguluje dyrektywa 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, którą należy 
stosować w odniesieniu do transportu CO2
w celu składowania geologicznego oraz do
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Odpowiedzialność za zniszczenie klimatu 
w wyniku wycieków uregulowano przez 
uwzględnienie składowisk w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 96/61/WE, która wymaga zwrotu 
uprawnień do emisji w przypadku 
wycieku. Poza tym niniejsza dyrektywa 
powinna nakładać na operatora 
zobowiązanie do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków, na 
podstawie planu działań korygujących 
dostarczonego właściwemu organowi 
krajowemu i zatwierdzonego przez ten 
organ. Jeśli operator nie podejmie 
niezbędnych działań korygujących, 
działania te powinny być podjęte przez 
właściwy organ, który powinien uzyskać 
zwrot kosztów od operatora.

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

Or. en

Uzasadnienie

W zakres stosowania dyrektywy 2004/35/WE powinien również wchodzić transport CO2. 
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Producenci energii i operatorzy składowisk powinni wspólnie pokrywać koszty 
odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku spowodowane składowaniem CO2. 

Poprawka 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem geologów, problemy mogą występować jeszcze ponad 100 lat po zamknięciu 
składowiska.
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Poprawka 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości.
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Poprawka 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości.
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Poprawka 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Odpowiedzialność za składowisko 
należy przekazać właściwemu organowi, 
jeśli i gdy wszystkie dostępne dowody 
wskazują na to, że składowany CO2 będzie 
związany w pełni i na stałe. W tym celu 
operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać wiążącą
opinię na temat projektów decyzji 
zatwierdzających w ciągu sześciu miesięcy 
od ich otrzymania. Właściwe organy 
krajowe powinny zatwierdzić przekazanie 
tylko wówczas, gdy wiążąca opinia
Komisji jest pozytywna. Podobnie jak
przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie na poziomie Wspólnoty, 
przegląd projektów decyzji 
zatwierdzających powinien pomóc 
zapewnić spójność wdrożenia wymagań 
dyrektywy w całej Wspólnocie. Na 
podobnych warunkach prawnych, co 
udzielanie pozwoleń, państwa 
członkowskie powinny gwarantować 
przejrzystość i odpowiedzialność 
zatwierdzania przekazania poprzez 
zapewnienie społeczeństwu stosownego 
i rzeczywistego dostępu do informacji, 
prawa do udziału i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiążący przegląd na poziomie wspólnotowym jest konieczny do zapewnienia spójności 
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w realizowaniu odnośnych wymogów. 

Poprawka 123
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie
regularnych inspekcji, zaś monitorowanie 
mogłoby zostać ograniczone do poziomu 
pozwalającego na stwierdzenie wycieków 
lub istotnych nieprawidłowości. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wycieków lub istotnych nieprawidłowości
właściwy organ powinien podjąć 
niezbędne działania korygujące. W 
przypadku gdy zamknięcie składowiska 
lub przekazanie odpowiedzialności 
nastąpiło w oparciu o niedokładne lub 
nieprawdziwe informacje, operator 
powinien ponosić koszty działań 
korygujących oraz wszelkich szkód na 
zdrowiu ludzkim i środowisku. We 
wszystkich innych przypadkach stosowne 
koszty powinny być pokrywane przez 
fundusz finansowany z udziałów 
operatorów i zarządzany przez właściwy 
organ.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie po przekazaniu odpowiedzialności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla 
zagwarantowania, że składowiska funkcjonują w przewidywany sposób, wycieki są 
wykrywane, a w razie potrzeby mogą zostać wdrożone konieczne środki zaradcze.
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Poprawka 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy kontynuować monitorowanie przez 
co najmniej kolejne 100 lat. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości właściwy 
organ powinien podjąć niezbędne 
działania korygujące. W przypadku gdy 
zamknięcie składowiska nastąpiło 
w oparciu o niedokładne lub 
nieprawdziwe informacje, operator 
powinien ponosić koszty działań 
korygujących oraz wszelkich szkód na 
zdrowiu ludzkim i środowisku. We 
wszystkich innych przypadkach stosowne 
koszty powinny być pokrywane przez 
fundusz finansowany wspólnie z udziałów 
operatorów i producentów energii 
i zarządzany przez właściwy organ. 

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem geologów, problemy mogą występować jeszcze ponad 100 lat po zamknięciu 
składowiska. Producenci energii i operatorzy składowisk powinni wspólnie pokrywać koszty 
odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku spowodowane składowaniem CO2. 

Poprawka 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić 

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności
można ograniczyć monitorowanie, ale 
trzeba je w pełni wznowić w przypadku 
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w przypadku stwierdzenia wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. Po 
przekazaniu odpowiedzialności właściwy 
organ nie powinien żądać zwrotu kosztów 
od byłego operatora.

stwierdzenia wycieków lub istotnych 
nieprawidłowości. Po przekazaniu 
odpowiedzialności właściwy organ nie 
powinien żądać zwrotu kosztów od byłego 
operatora, chyba że nastąpiła szkoda 
spowodowana jego błędem lub 
zaniedbaniem, nawet jeżeli powstaje ona 
dopiero po przekazaniu, o którym mowa 
w art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie pewnego poziomu monitorowania składowiska po jego zamknięciu, do 
momentu pełnej stabilizacji zatłoczonego CO2.

Poprawka 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ustanowić przepisy finansowe dla zapewnienia realizacji obowiązków wynikających 
z dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (2004/35/WE).

Poprawka 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Redukcja kosztów.
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Poprawka 128
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2
i składowisk może stać się warunkiem 
rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej 
i ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu, co powinno nastąpić 
w sposób określony przez każde państwo 
członkowskie, z uwzględnieniem celu 
obejmującego równy i otwarty dostęp, 
a także biorąc pod uwagę, między innymi, 
dostępne lub zasadnie dostępne możliwości 
w zakresie transportu i składowania. Jako 
że nie istnieje ogólnowspólnotowa 
infrastruktura składowania i transportu
CO2, państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przyznawania odstępstw od 
zasad dostępu stron trzecich celem 
dostarczenia zachęty do inwestycji 
w infrastrukturę związaną z CO2. Państwa 
członkowskie powinny również stworzyć 
mechanizm rozstrzygania sporów, aby 
umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów 
dotyczących dostępu do sieci 
transportowych i składowisk CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Uzależnienie dostępu stron trzecich do składowisk i sieci transportowych od krajowych 
obowiązków w zakresie redukcji emisji CO2 prowadzi do nierównego traktowania operatorów 
składowisk i sieci transportowych w różnych państwach członkowskich. Należy zapewnić 
odstępstwa od zasad dostępu stron trzecich do składowisk CO2 i sieci transportowych.
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Poprawka 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2

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

Or. en
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Uzasadnienie

Producenci energii powinni mieć równy dostęp do możliwości składowania. Muszą oni 
pokrywać pełne koszty wychwytywania, transportu i składowania swoich emisji CO2.

Poprawka 130
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Przejrzysty i niedyskryminujący
dostęp do sieci transportowych CO2
i składowisk, niezależnie od lokalizacji 
geograficznej potencjalnych 
użytkowników w Unii Europejskiej, 
powinien być warunkiem rozpoczęcia 
konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej 
i ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu, co powinno nastąpić 
w sposób określony przez każde państwo 
członkowskie w konsultacji z Komisją, 
z uwzględnieniem celu obejmującego 
równy i otwarty dostęp, a także biorąc pod 
uwagę, między innymi, dostępne lub 
zasadnie dostępne możliwości w zakresie 
transportu i składowania oraz wniosek 
w sprawie transgranicznych przepływów 
tranzytowych CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, że operatorzy w takich państwach członkowskich jak Grecja nie są 



AM\734307PL.doc 45/89 PE409.630v01-00

PL

w nieuzasadniony sposób gorzej traktowani z uwagi na ich lokalizację geograficzną lub 
potencjalne ograniczenia w rozwoju składowisk.

Poprawka 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Obiektywne i publikowane kryteria nie wystarczą do zapewnienia niedyskryminacji, która 
powinna być jednak zagwarantowana na rynku wewnętrznym jako istotne kryterium.
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Poprawka 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku transgranicznego transportu lub składowania CO2 należy stosować wszelkie 
wymogi dyrektywy w sprawie oceny skutków dla środowiska, a także wszelkie wymogi 
przewidziane umowami międzynarodowymi, których stroną są państwa członkowskie lub 
Komisja. 

Poprawka 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Właściwy organ powinien założyć 
i prowadzić rejestr wszystkich
zamkniętych składowisk i okolicznych 

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

składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego, które właściwy 
organ krajowy musi uwzględniać 
w powiązanych procedurach planowania 
i wydawania pozwoleń. Ten rejestr 
również należy zgłosić Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rejestrować także eksploatowane składowiska. 

Poprawka 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poważne naruszenia obowiązków wynikających z pozwolenia udzielonego na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać prawu karnemu, żeby uzyskać ten sam poziom ochrony 
środowiska i zdrowia w całej Wspólnocie. 

Poprawka 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Należy zmienić dyrektywę 
85/337/EWG, aby uwzględnić 
wychwytywanie i transport strumieni CO2

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

Or. en

Uzasadnienie

Transport CO2 również powinien wchodzić w zakres dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko (2004/35/WE).
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Poprawka 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Należy zmienić dyrektywę 
2001/80/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2001 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby
wprowadzić wymóg, że można dopuścić 
nowe zakłady spalania o wydajności 200 
megawatów lub większej tylko wówczas, 
gdy ich emisje pozostają niższe od 
poziomu 350g CO2/kWh.

Or. en

Uzasadnienie

Dla realizacji naszych ambicji w zakresie ochrony klimatu trzeba ustalić maksymalne 
poziomy emisji dla producentów energii.
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Poprawka 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów transportu dwutlenku 
węgla w celu geologicznego składowania
oraz geologicznego składowania
dwutlenku węgla (zwanego dalej „CO2”).

Or. en

Uzasadnienie

Transport CO2 powinien także zostać objęty wymogami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów bezpiecznego dla 
środowiska, geologicznego składowania 
dwutlenku węgla (zwanego dalej „CO2”), 
co ma na celu przyczynienie się do walki 
ze zmianami klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Głownym celem utworzenia ram prawnych dla CCS jest zapewnienie, że nie pojawi się ryzyko 
dla zdrowia czy środowiska. 
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Poprawka 139
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów bezpiecznego dla 
środowiska, geologicznego składowania 
dwutlenku węgla (zwanego dalej „CO2”).

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska na szczycie wiosennym w 2007 r. wezwała w swoich konkluzjach państwa 
członkowskie i Komisję, żeby zapewniły bezpieczne dla środowiska wdrożenie CCS w nowych 
elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi, jeśli to możliwe do 2020 r.

Poprawka 140
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”) oraz dla składowania 
w glebie węgla drzewnego z biomasy 
celulozowej.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro mamy do czynienia z dyrektywą w sprawie geologicznego składowania CO2, należy 
uwzględnić wszelkie metody składowania, w szczególności takie, które nie pociągają za sobą 
żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
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Poprawka 141
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”), co ma na celu przyczynienie 
się do ochrony klimatu.

Or. de

Poprawka 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”).

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”), co ma na celu przyczynienie 
się do ochrony klimatu.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższe uzupełnienie podkreśla rzeczywisty cel związania CO2, a mianowicie ochronę 
klimatu. Określenie celu ma znaczenie dla wykładni dalszych przepisów dyrektywy.
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Poprawka 143
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Celem geologicznego składowania jest
zapewnienie alternatywy dla uwalniania 
CO2 do atmosfery poprzez jego
permanentne związanie i bezpieczne 
podziemne składowanie w taki sposób, aby 
zapobiec negatywnemu wpływowi na 
zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne. 
Geologiczne składowanie CO2 rozumie się 
jako procedurę inter partes mającą na 
celu jak najszybsze powstrzymanie zmian 
klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa może być uznana za dopuszczalną jedynie wtedy, gdy będzie 
określać związanie CO2 w sposób permanentny i bezpieczny, który nie będzie miał 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne. Geologiczne składowanie 
CO2 nie jest zrównoważonym, trwałym rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych, lecz 
tzw. rozwiązaniem ostatniego ogniwa. Z tego względu należy je postrzegać jako procedurę 
inter partes w procesie przechodzenia do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

CO2 trzeba składować w sposób bezpieczny i trwały.

Poprawka 145
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki sposób, 
aby zapobiec negatywnemu wpływowi na 
zewnętrzne środowisko oraz na 
mieszkańców w strefie bezpieczeństwa 
obejmującej powierzchnię w promieniu 
500m od miejsca zatłaczania.

Or. pl

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie pojęcia "strefy bezpieczeństwa".

Poprawka 146
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzejsze brzmienie, które nie pozostawia miejsca na błędną interpretację celu dyrektywy, 
jakim jest bezpieczne dla środowiska składowanie CO2 w formacji geologicznej.

Poprawka 147
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki sposób, 
aby zapobiec lub – jeżeli nie jest to 
możliwe – zredukować negatywny wpływ 
na środowisko i wszelkie powiązane 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
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Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie doprecyzowuje, że ochronny charakter dyrektywy w pierwszym rzędzie obejmuje 
oprócz ochrony klimatu zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska oraz że tylko 
wówczas, gdy nie da się zapobiec, wystarczy ich ograniczenie. W ten sposób uzyskuje się 
spójność z innymi porównywalnymi dyrektywami (art. 1 dyrektywy w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom).

Poprawka 149
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki sposób, 
aby zapobiec lub w możliwie najszerszym 
stopniu zredukować negatywny wpływ na 
środowisko i wszelkie powiązane 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Celem 
składowania węgla drzewnego w glebie 
jest wzmocnienie żyzności 
i zatrzymywania wody, jak również 
sekwestracji węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro mamy do czynienia z dyrektywą w sprawie geologicznego składowania CO2, należy 
uwzględnić wszelkie metody składowania, w szczególności takie, które nie pociągają za sobą 
żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
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Poprawka 150
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
geologiczne składowanie CO2 będzie 
prowadzone bez narażania zdrowia 
ludzkiego, bez szkody dla środowiska 
naturalnego, a w szczególności bez 
tworzenia ryzyka dla wody, powietrza, 
gleby, roślin lub zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza przepis podobny do przepisów z innych dyrektyw, takich jak dyrektywa 
ramowa o odpadach, i wzmacnia aspekt ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego.

Poprawka 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Zwiększony odzysk węglowodorów jest już dokonywany i stanowi opłacalną ekonomicznie 
działalność. Ponadto zwiększony odzysk węglowodorów niekoniecznie prowadzi do redukcji 
netto emisji.

Poprawka 152
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów.

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów, z wyjątkiem 
składowania CO2 w celu jego 
permanentnego związania, a także 
składowania na skalę przemysłową pod 
złożami ropy naftowej i gazu ziemnego w 
celu poprawy eksploatacji tych ostatnich, 
jak również wtedy, kiedy mogłoby to 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy 
w zametanowanych kopalniach węgla 
kamiennego.

Or. pl

Uzasadnienie

Wskazuje się na możliwość aktywnego wykorzystania geologicznego składowania CO2 w 
technologiach pozyskiwania paliw kopalnych.

Poprawka 153
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
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geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów.

geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów ani do 
geologicznego składowania CO2 lub 
mieszanin gazów zawierających CO2, 
zatłaczanych na potrzeby eksploatacji 
węglowodorów w składowisku oraz jako 
środek jej zwiększenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie sprecyzowano jednoznacznie, że zatłaczanie CO2 w celu zwiększenia eksploatacji 
węglowodorów (odzysk ropy lub gazu) nie wchodzi w zakres stosowania oraz że dyrektywa 
pozostawia tę kwestię do ewentualnej interpretacji państw członkowskich. Wyjaśnienie jest 
bardzo potrzebne. 

Poprawka 154
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów.

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów. Ma ona jednak 
zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych i komercyjnych, 
w ramach których planuje się łączne 
przechowywanie 100 kiloton lub więcej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmierza do tego, żeby nie wyłączać z zakresu stosowania dyrektywy komercyjnych 
projektów składowania CO2.
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Poprawka 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Nie zezwala się na składowanie CO2 w
składowisku, którego kompleks 
składowania wykracza poza obszar, o 
którym mowa w ust. 1. Nie dotyczy to 
sytuacji, w której dla całego kompleksu 
składowania zagwarantowano poziom 
ochrony porównywalny z poziomem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie. 

Or. de

Uzasadnienie

Formacja geologiczna może obejmować tysiące kilometrów. Z tego względu bezcelowy byłby 
zakaz składowania w formacji geologicznej, która wykracza poza granice UE. Przy 
składowaniu w składowisku, którego kompleks składowania wykracza poza granice UE, 
należy za to zagwarantować, że składowany CO2 nie będzie mógł bezkarnie wycieknąć po 
drugiej stronie granicy. 

Poprawka 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W świetle wiedzy geologicznej składowanie CO2 na głębokości mniejszej niż 1000 m stwarza 
poważne ryzyko wycieków. Należy przestrzegać umów międzynarodowych i wymogów 
w zakresie przyszłego składowania CO2. 

Poprawka 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie zezwala się na składowanie CO2 w słupie wody.

Poprawka 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie zezwala się na składowanie CO2
na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że nigdy nie zastosowano technologii na dużą skalę, wciąż istnieje wiele wątpliwości 
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dotyczących ryzyka dla zdrowia publicznego. Dopóki nie zyskamy absolutnej pewności, że nie 
ma żadnych niedopuszczalnych zagrożeń, nie powinniśmy składować CO2 na obszarach 
zamieszkanych przez ludzi.

Poprawka 159
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „geologiczne składowanie CO2” 
oznacza zatłaczanie strumieni CO2 do 
podziemnych formacji geologicznych i ich 
składowanie;

(1) „geologiczne składowanie CO2” 
oznacza zatłaczanie strumieni CO2 do 
podziemnych formacji geologicznych i ich 
składowanie w sposób permanentny lub 
na długi okres w skali geologicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie publicznego przekonania o pozytywnym skutku CCS.

Poprawka 160
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „geologiczne składowanie CO2” 
oznacza zatłaczanie strumieni CO2 do 
podziemnych formacji geologicznych i ich 
składowanie;

(1) „geologiczne składowanie CO2” 
oznacza zatłaczanie strumieni CO2 do 
podziemnych formacji geologicznych i ich 
składowanie bezpieczne dla środowiska 
naturalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 1 ust. 1.
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Poprawka 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zwiększonego odzysku węglowodorów.

Poprawka 162
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „składowisko” oznacza wyznaczoną na 
potrzeby skladowania CO2 powierzchnię 
wraz z urządzeniami oraz znajdującą się 
pod nią przestrzeń określoną miarą 
głębokości;

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem składającego poprawkę pojęcia „składowisko”, „kompleks składowania” i 
„formacja geologiczna” nie są właściwie stosowane w całym wniosku, m.in. w definicjach z 
art. 3. Prawo wspólnotowe dotyczące odpadów jądrowych jest doskonałą podstawą dla 
niniejszej dyrektywy. Pojęcie „składowiska” obejmuje geograficzne oznaczenie miejsca 



PE409.630v01-00 64/89 AM\734307PL.doc

PL

składowania, oznaczoną powierzchnię, znajdującą się pod nią przestrzeń, jej ochronę prawną 
i na ogół urządzenia pomocnicze.

Poprawka 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „składowisko” oznacza określony 
obszar w ramach określonej formacji 
geologicznej wykorzystywany do 
geologicznego składowania CO2, a także 
urządzenia na powierzchni i instalacje 
zatłaczające;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre formacje geologiczne są bardzo rozległe i mogą z nich korzystać różne kraje. 
Powinna istnieć możliwość podziału formacji geologicznej na więcej niż jedno składowisko, 
żeby na każde z nich udzielać oddzielnego pozwolenia.

Poprawka 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „składowisko” oznacza wyznaczony 
obszar w ramach formacji geologicznej 
wykorzystywanej do geologicznego 
składowania CO2;

Or. de
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Uzasadnienie

Z fachowego punktu widzenia składowisko stanowi mniejszą, wyznaczoną część większej 
formacji geologicznej, ale zasadniczo nie „określoną” formację.

Poprawka 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyszczególnienie.

Poprawka 166
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „składowisko” oznacza określone 
miejsce w formacji geologicznej 
wykorzystywane do geologicznego 
składowania CO2;

Or. pl

Uzasadnienie

Składowisko nie jest synonimem formacji geologicznej. W całej podziemnej formacji 
geologicznej nie dokonuje się składowania CO2, tylko w jej określonych częściach 
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(miejscach).

Poprawka 167
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „formacja geologiczna” oznacza 
wydzielenie litostratygraficzne, w ramach 
którego można wydzielić warstwy skał i
sporządzić ich mapę;

(4) „formacja geologiczna” oznacza
podstawowe wydzielenie 
litostratygraficzne, w ramach którego 
można wydzielić odrębne skały, co 
pozwoli sporządzić opis i różne mapy 
geologiczne (w tym np. geologiczno-
inżynierskie) zgodnie z załącznikami I i II;

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „wyciek” oznacza każde dające się 
zmierzyć uwolnienie CO2 z kompleksu 
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składowania CO2 na powierzchnię ziemi, 
do wód podziemnych, atmosfery lub 
hydrosfery, w razie konieczności 
potwierdzone przez systemy 
monitorowania wykorzystujące najlepsze 
dostępne technologie;

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem jest zagwarantowanie, że składowanie CO2 będzie bezpieczne dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. Należy dodać wody podziemne, ponieważ wymaga tego 
ramowa dyrektywa wodna.

Poprawka 169
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „wyciek” oznacza każde uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2 do 
jakiegokolwiek elementu środowiska 
naturalnego;

Or. en

Uzasadnienie

CO2, który pozostaje w drugorzędnej formacji wiążącej poza kompleksem (może tak się stać, 
ponieważ nie zdefiniowano kompleksu we właściwy sposób), nie powinien być podstawą 
wydania pozwolenia na ETS, ponieważ CO2 jest zeskładowany w sposób permanentny. 
Oczywiście pozwolenie na składowanie powinno być aktualizowane. 
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Poprawka 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „wyciek” oznacza uwolnienie CO2 z 
kompleksu składowania CO2 , które nie 
jest nieznaczne;

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie w opisie Komisji wyszczególnienia odwołującego się do specjalnego raportu IPCC 
w sprawie CCS.

Poprawka 171
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia tej zmiany można rozumieć definicję pojęcia wycieku w ten sposób, jakoby 
konieczne było zapewnienie całkowitej szczelności. Tymczasem jest to niemożliwe 
z technicznego punktu widzenia, a także nieuzasadnione względami bezpieczeństwa.
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Poprawka 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Obecne brzmienie można zrozumieć w taki sposób, że również zapobieganie wyciekowi 
minimalnych ilości CO2 miałoby być konieczne do składowania i jego zakończenia. Jest to 
niemożliwe do zrealizowania w praktyce ani nieuzasadnione względami bezpieczeństwa czy 
ochrony klimatu. W związku z tym należy doprecyzować w tekście dyrektywy, że z 
„wyciekiem” mamy do czynienia tylko wówczas, gdy wyciek z kompleksu składowania daje 
się zmierzyć zgodnie z dostępną wiedzą naukową.

Poprawka 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „wyciek” oznacza każde uwolnienie 
CO2 ze składowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Składowisko powinno stanowić punkt odniesienia dla definicji wycieku, żeby zapewnić jak 
największą integralność i bezpieczeństwo. 
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Poprawka 174
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 6
[OP6NRACTYES]

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „kompleks składowania CO2” oznacza 
składowisko i otaczające je obszary 
geologiczne, które mogą mieć wpływ na 
ogólną integralność i bezpieczeństwo 
składowania (tj. drugorzędne formacje 
wiążące);

(6) „kompleks składowania CO2” oznacza 
składowisko obejmujące część zewnętrzną, 
na której zainstalowane są urządzenia 
zatłaczające, oraz część podziemną 
tworzącą duże puste przestrzenie -
kawerny lub porowate górotwory, np. z 
okresu kambryjskiego i otaczające je 
obszary geologiczne, które mogą mieć 
wpływ na ogólną integralność i 
bezpieczeństwo składowania;

Or. pl

Uzasadnienie

Kompleks składowania to nie tylko samo składowisko, ale i część powierzchniowa.

Poprawka 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „jednostka hydrauliczna” oznacza 
hydraulicznie połączoną przestrzeń 
porową, gdzie ciśnienie połączenia może 
być mierzone środkami technicznymi i 
którą ograniczają bariery przepływu 
(przeszkody, wysady solne, granice 
litologiczne), wyklinowanie lub 
odsłonięcie formacji;

Or. de
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Uzasadnienie

W strukturze określanej jednostką hydrauliczną może leżeć kilka składowisk. Jednostka 
hydrauliczna wykracza poza przestrzeń „kompleksu składowania” w rozumieniu art. 3 pkt 6. 
W takiej strukturze możliwe są silne wzajemne oddziaływania równorzędnych urządzeń 
zatłaczających. Z tego względu można wydawać pozwolenia na składowanie w tym samym 
czasie tylko jednemu operatorowi. 

Poprawka 176
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „poszukiwania” oznaczają ocenę
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2 przy pomocy specjalnych procedur, 
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geologicznych 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, a 
także wiercenia, aby uzyskać informacje 
geologiczne na temat warstw w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2;

(7) „poszukiwania” oznaczają stosowanie 
opracowanych procedur badawczych
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2, które są oparte na obiektywnych 
kryteriach technicznych i ekologicznych,
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geologicznych 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, a 
także wiercenia wykonywane celem 
uzyskania informacji geologicznych na 
temat warstw geologicznych w strefie 
potencjalnego kompleksu składowania 
CO2;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje definicję "poszukiwań".
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Poprawka 177
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „poszukiwania” oznaczają ocenę 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2 przy pomocy specjalnych procedur, 
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geologicznych 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, a 
także wiercenia, aby uzyskać informacje 
geologiczne na temat warstw w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2;

(7) „poszukiwania” oznaczają ocenę 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2 przy pomocy specjalnych procedur, 
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geofizycznych, a także 
wiercenia, aby uzyskać informacje 
geologiczne na temat warstw w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2;

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pojęcia „badania geologiczne” odpowiednie jest pojęcie „badania geofizyczne” dla 
tych głębokich zbiorników, o których mowa. Poza tym wyrażenie „metodami fizycznymi lub 
chemicznymi” nie jest potrzebne. Z tego względu proponuje się skreślenie tych słów. 

Poprawka 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Nie należy wydawać pozwoleń na poszukiwanie składowisk, chyba że dane miejsce jest 
absolutnie bezpieczne.

Poprawka 179
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka uściśla pojęcie organu, wydającego decyzję zezwalającą na poszukiwania.

Poprawka 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Podaje się definicję operatora transportu, który powinien być w pełni oddzielony od 
operatora składowiska i producenta energii.

Poprawka 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie na składowanie powinno obejmować wszystkie elementy przewidziane w art. 9.

Poprawka 182
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza jakąkolwiek
zmianę, która może mieć znaczny wpływ 
na środowisko lub ludzkie zdrowie; 
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zmiana ta może zostać określona jako 
wynik porównania pewnych wartości 
determinujących (tj. np. współczynnika 
pH, stopnia kwasowości lub zasadowości 
roztworu) zmierzonych przed zatłoczeniem 
CO2 i po nim;

Or. en

Uzasadnienie

Porównanie pewnych wartości determinujących w sytuacji „przed” zatłoczeniem CO2 do 
składowiska i „po” może dać naukową pewność w wykładni pojęć „zmiany” i „znaczenia”. 
Dane dotyczące sytuacji sprzed zatłoczenia zostaną porównane z danymi „po”, które będą 
dotyczyły etapu zwykłej eksploatacji składowiska, co umożliwi łatwe dostrzeżenie 
jakiegokolwiek zróżnicowania i jego ocenę. Stosowane wartości determinujące powinny 
stanowić istotne czynniki opisu środowiska i bezpieczeństwa (tj. np. współczynnik pH). 

Poprawka 183
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza jakąkolwiek 
zaproponowaną/zaplanowaną zmianę w 
projekcie lub w eksploatacji, która może 
mieć znaczny wpływ na środowisko lub 
ludzkie zdrowie;

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie definicji „istotnej zmiany” i „istotnej nieprawidłowości” nie jest jasne co do tego, 
czy różnica między tymi dwoma pojęciami polega na tym, że jedno opisuje zdarzenie 
zamierzone, podczas gdy drugie stanowi po prostu skutek.
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Poprawka 184
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może mieć wpływ na zdrowie 
mieszkańców w strefie bezpieczeństwa 
oraz na środowisko na powierzchni oraz 
pod powierzchnią w geologicznym 
obszarze składowania;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka jest znacząca, ponieważ precyzuje pojęcie "istotnej zmiany".

Poprawka 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może mieć niekorzystny wpływ na 
środowisko lub ludzkie zdrowie;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana, która może wywołać szkodę na zdrowiu publicznym, powinna być postrzegana także 
jako zmiana istotna.
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Poprawka 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu dostosowanie do pojęć z art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2.

Poprawka 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji zawierających przynajmniej 
98% dwutlenku węgla, powstających w 
procesie wychwytywania, do którego w 
celu ich usunięcia nie może zostać dodany 
żaden odpad ani inna substancja i który 
nie zawiera substancji korozyjnych takich 
jak H2S czy SO2;

Or. en

Uzasadnienie

Strumienie CO2 powinny być możliwie jak najczystsze i nie zawierać substancji korozyjnych, 
jako że wiążą się one ze zwiększonym ryzykiem zarówno w przewozie, jak i w składowaniu.
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Poprawka 188
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji powstających w procesie 
wychwytywania dwutlenku węgla, który 
składa się z CO2 w przynajmniej 99,9%;

Or. en

Uzasadnienie

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%.

Poprawka 189
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) „strumień CO2” oznacza strumień
produktów procesu spalania paliw 
kopalnych zawierający co najmniej 90%
dwutlenku węgla;

Or. pl

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce tekst niniejszego paragrafu staje się bardziej precyzyjny.
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Poprawka 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku;

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania, warunków 
składowiska lub w wydajności kompleksu 
składowania, która materialnie zwiększa 
ryzyko wycieku;

Or. en

Uzasadnienie

Oba aspekty związane z czynnościami zatłaczania i ewolucją kompleksu składowania 
uzupełniają się.

Poprawka 191
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku;

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo
kompleksu składowania, która zwiększa 
ryzyko wycieku;

Or. en
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Poprawka 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo 
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku;

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo 
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku czy też ryzykiem dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego;

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem jest zagwarantowanie, że składowanie CO2 będzie bezpieczne dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Poprawka 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo 
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku;

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo 
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku lub ryzykiem dla 
środowiska lub zdrowia;

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na cel geologicznego składowania (art. 1 ust. 2) oraz na zakres art. 4 ust. 2 definicja 
istotnej nieprawidłowości musi pokrywać także ryzyko dla środowiska i zdrowia, które może 
powstać obok ryzyka wycieku. Ochrona środowiska i zdrowia ma znaczenie nie tylko przy 
wyborze składowiska, lecz także w jego eksploatacji i wszelkich środkach naprawczych, a 
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także stanowi istotny warunek akceptacji społecznej.

Poprawka 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Działania korygujące nie powinny minimalizować, lecz zlikwidować wycieki. Niewielkie 
wycieki w skali roku mogą wywołać po pewnym czasie znaczne skutki. Jeżeli na składowisku 
występuje wyciek w wysokości np. 1% w skali roku, to wówczas cały zeskładowany CO2
wycieknie do atmosfery po upływie kilku dziesięcioleci. 

Poprawka 195
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE409.630v01-00 82/89 AM\734307PL.doc

PL

Uzasadnienie

Jako że celem dyrektywy jest bezpieczne dla środowiska wykorzystanie technologii CCS, co 
ma pomóc w rozwiązaniu problemu zmian klimatycznych w drodze ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, działania korygujące powinny zmierzać do uniemożliwienia lub 
zlikwidowania wycieków CO2 ze składowiska. 

Poprawka 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „zamknięcie” składowiska CO2
oznacza ostateczne zaprzestanie 
zatłaczania CO2 do tego składowiska;

(18) „zamknięcie” składowiska CO2
oznacza ostateczne zaprzestanie 
zatłaczania CO2 do tego składowiska wraz 
z pracami końcowymi, takimi jak 
demontaż urządzeń zatłaczających i 
uszczelnienie składowiska;

Or. de

Uzasadnienie

W kontekście górniczym pojęcie zamknięcia obejmuje również prace końcowe i 
dekonstrukcyjne, dlatego należy użyć go tutaj w tym samym znaczeniu. W dalszej części tekstu 
pojęcie to nie jest używane jednolicie: po części tylko jako „zaprzestanie zatłaczania”, jak ma 
to miejsce w art. 3 pkt 18, a w innych kontekstach obejmuje także prace końcowe. 

Poprawka 197
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „zamknięcie” składowiska CO2
oznacza ostateczne zaprzestanie 
zatłaczania CO2 do tego składowiska;

(18) „zamknięcie” składowiska CO2 

oznacza zaprzestanie zatłaczania CO2 w 
strefę geologiczną kompleksów 
składowania oraz eliminację 
ewentualnych wycieków w drodze 
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uszczelniania miejsc wypływu CO2;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka prezycuje definicję "zamknięcia" składowiska CO2.

Poprawka 198
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „sieć transportowa” oznacza sieć
rurociągów, w tym powiązanych stacji 
wspomagających, służących do transportu 
CO2 na składowisko.

(20) „sieć transportowa” oznacza
instalację składającą się z sieci rurociągów
wraz z zaworami, zbiornikami i pompami,
w tym z powiązanymi stacjami 
wspomagającymi, która służy do ciągłego
transportu CO2 do kompleksu 
składowania, a także z cystern do 
transportu indywidualnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka uściśla definicję "sieci transportowej".
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Poprawka 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „elektrownia gotowa do 
wychwytywania” oznacza zakład spalania 
[o wydajności (cieplnej) 300 megawatów 
lub więcej], który posiada odpowiednią 
przestrzeń na instalację urządzeń 
niezbędnych do wychwytywania i 
sprężania CO2 i dla którego 
przeprowadzano odpowiednią ocenę 
dotyczącą dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
transportowych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja będzie konieczna dla polskich propozycji zmian w brzmieniu art. 35a i skreślenia 
art. 32.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Eksploatacja różnych instalacji do składowania na tej samej jednostce hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia eksploatowane na jednostce hydraulicznej. W danym 
okresie na jednej jednostce hydraulicznej można wydawać pozwolenia na składowanie tylko 
jednemu operatorowi. 

Poprawka 201
Péter Olajos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) „monitorowanie” oznacza zbieranie 
danych i obowiązki w zakresie 
sprawozdawczości wszelkimi możliwymi 
sposobami opisanymi w załączniku I w 
celu zapewnienia bezpiecznego dla 
środowiska składowania CO2 w trzech 
etapach: 
a) dane dotyczące sytuacji sprzed 
zatłoczenia lub dane podstawowe, 
b) proces wtłaczania lub eksploatacja 
skladowiska, oraz 
c) obowiązki na etapie zamykania i w 
okresie po zamknięciu skladowiska lub 
obowiązki w zakresie monitoringu 
permanentnego. 
Wszystkie etapy monitoringu powinny 
podlegać odpowiednim i oddzielnym 
procedurom weryfikacji i zatwierdzania, 
zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie jest procesem sprawdzania mającym na celu zapewnienie: 

a) osiągnięcia ustalonego limitu, 

b) zarejestrowania, że dokonano czynności monitorowania, oraz
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c) przekazania informacji o wynikach.

Poprawka 202
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) „monitorowanie” oznacza zbieranie 
danych i obowiązki w zakresie 
sprawozdawczości zgodnie z 
postanowieniami załącznika I w celu 
zapewnienia bezpiecznego dla środowiska 
składowania CO2 w trzech etapach: 
a) dane dotyczące sytuacji sprzed 
zatłoczenia lub dane podstawowe, 
b) proces wtłaczania lub eksploatacja 
składowiska, oraz 
c) obowiązki na etapie zamykania i w 
okresie po zamknięciu skladowiska lub 
obowiązki w zakresie monitoringu 
permanentnego. 
Wszystkie etapy monitoringu powinny 
podlegać odpowiedniej i oddzielnej 
weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie należy opracować jako proces sprawdzania mającego zagwarantować, że cel 
procesu CCS zostanie osiągnięty oraz że czynności monitorowania zostaną zarejestrowane. 
Monitorowanie procesu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia publicznej akceptacji CCS 
i bezpiecznego dla środowiska korzystania z tej technologii, tak żeby zrealizować główny cel 
w postaci zmniejszenia emisji CO2.
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Poprawka 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) „weryfikacja” oznacza proces 
zapewnienia właściwych – w świetle 
wiedzy naukowej – procedur 
monitorowania;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa składowiska monitorowaniu powinny towarzyszyć 
weryfikacja i zatwierdzanie. 

Poprawka 204
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20d) „węgiel drzewny” oznacza strukturę 
węglową powstałą z pirolizy biomasy 
celulozowej.

Or. en

Poprawka 205
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20e) „gleba” oznacza zewnętrzną 
warstwę ekosysytemu gruntowego, która 
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podtrzymuje wegetację.

Or. en

Poprawka 206
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20f) „projekty demonstracyjne” 
oznaczają projekty, które do 2014 r. mają 
pokazać długoterminowe, bezpieczne dla 
środowiska, geologiczne składowanie 
CO2, zgodnie z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty demonstracyjne, o których mowa w konkluzjach z wiosennego szczytu Rady 
Europejskiej w 2007 i 2008 r., przyniosą konieczne doświadczenie praktyczne w odniesieniu 
do zastosowania technologii CCS na poziomie przemysłowym. 

Poprawka 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20g) „zatwierdzenie” oznacza proces 
zapewnienia, że „ustalone limity” będą 
należycie kontrolowały ryzyko wycieku 
CO2 i niekorzystnych skutków dla 
środowiska lub zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa skladowiska monitorowaniu powinny towarzyszyć 
weryfikacja i zatwierdzanie. 
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