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Módosítás 208
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami hatáskörben marad azon 
területek meghatározása, amelyeken belül 
ezen irányelv követelményei alapján 
tárolóhelyek jelölhetők ki.

(1) Tagállami hatáskörben marad azon 
területek meghatározása és ellenőrzése, 
amelyeken belül ezen irányelv 
követelményei és a teljes geológiai 
vizsgálat alapján tárolóhelyek jelölhetők ki.

Or. pl

Indokolás

A pontosítás a geológiai vizsgálatra vonatkozó lényeges tartalmi elemet érint.

Módosítás 209
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami hatáskörben marad azon 
területek meghatározása, amelyeken belül 
ezen irányelv követelményei alapján 
tárolóhelyek jelölhetők ki.

(1) Tagállami hatáskörben marad azon 
területek meghatározása, amelyeken belül 
ezen irányelv követelményei alapján 
tárolóhelyek jelölhetők ki. Ez magában 
foglalja a tagállamok jogát arra 
vonatkozóan, hogy területük valamely 
részén vagy egészén ne engedélyezzék a 
tárolást.

Or. en

Indokolás

Ezt a mondatot a tagállamok jogainak egyértelművé tétele érdekében kell beiktatni.
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</Amend>

Módosítás 210
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok 2011. január 1-jéig 
nyújtják be a Bizottságnak a jelenlegi 
CO2-tárolási kapacitásukra vonatkozó 
részletes tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

A CET-technológia jövőbeni használatának megfontolásakor alapvető, hogy valamennyi 
döntés alapjául részletes és pontos információk szolgáljanak, többek között a különböző 
tagállamok aktuális tárolókapacitására vonatkozóan. Ezért a tagállamoknak a vonatkozó 
információkat 2011. január 1-jéig kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

Módosítás 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nincs kockázata, és nem áll fenn
kedvezőtlen környezeti és egészségügyi 
következmények kockázata, különös 
tekintettel a vízminőségre, és a CO2
tárolására való felhasználása nem áll 
közvetlen versenyben más tényleges vagy 
potenciális, a vízhez vagy az energiához 
kapcsolódó felhasználással, ideértve a 
Közösség energiabiztonságára nézve 
stratégiai jellegű felhasználást (pl. 
gáztárolás) vagy a megújuló (pl. 
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geotermikus) energiaforrások 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

A CO2 tárolása nem versenghet közvetlenül az energiával kapcsolatos más felhasználásokkal, 
például a geotermikus források felhasználásával.

Módosítás 212
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett az emberi 
egészségre vagy a környezetre esetleg 
jelentős káros következményekkel járó 
szivárgás jelentős kockázata várhatóan 
nem áll fenn.

Or. en

Indokolás

Vattenfall elvben támogatja a Chris Davies által benyújtott 21. módosítást, mivel sokkal 
egyértelműbb, mint a bizottsági javaslat. Bár tudni kell, hogy a szivárgásmentesség nem 
állapítható meg 100%-os bizonyossággal. Ezért a Bizottságnak a szivárgás kockázatára 
vonatkozó javaslatát ismételten be kell vezetni a szövegbe (hangsúlyozva).

</Amend>
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Módosítás 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányiló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amennyiben az I. 
mellékletben előírt kritériumok azt 
igazolják, hogy a szivárgásnak nincs 
kockázata, és a javasolt használati 
feltételek mellett nincsenek kedvezőtlen 
környezeti és egészségügyi 
következmények.

Or. en

Indokolás

A kockázatelemzést a 3. és a 4. cikk említi, és az nagyon fontos eleme a földtani közeg 
tárolóhelyként való kijelölésének. E rendelkezésnek ezért kifejezetten hivatkoznia kell az I. 
mellékletben meghatározott kritériumokra a tárolóhely kijelölése tekintetében. Még a kisebb 
mértékű szivárgás kockázata is elfogadhatatlan.

</Amend>

Módosítás 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények. 

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem állnak 
fenn jelentős kockázatok a környezetre és 
egészségre nézve.

Or. de
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Indokolás

A „nem állnak fenn jelentős kockázatok” szöveg beszúrása arra szolgál, hogy egyértelműbbé 
tegye a (2) bekezdés összességében kissé bizonytalan és nehezen alkalmazhatónak tűnő eddigi 
megfogalmazását. A módosítás ezért részben a nyelvi pontosítást szolgálja, részben azonban 
arra is szolgál, hogy a tárolóhelyek kiválasztása magas fokú biztonságot nyújtson a szivárgás 
ellen, és ilyen módon biztosítsa a környezet és az egészség védelmét is. 

Módosítás 215
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nincs kockázata, és nem várhatóak 
kedvezőtlen környezeti és egészségügyi 
következmények. 

Or. en

Indokolás

A tárolóhely kijelölése nagyon fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy a CO2 
tárolása biztonságosan, a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt bármilyen káros 
hatás nélkül történjen. Ezért fontos annak biztosítása, hogy a javasolt használati feltételek 
mellett ne legyen feltételezhető a szivárgás kockázata, és hogy ne legyenek várhatóak 
kedvezőtlen környezeti és egészségügyi következmények.

Módosítás 216
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
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nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

nincs kockázata, és nem várhatóak 
kedvezőtlen környezeti és egészségügyi 
következmények. 

Or. en

Indokolás

A követelménynek határozottabbnak kell lennie, mint azt a Bizottság javaslatában szereplő 
szöveg sugallja. A „jelentős” szó kockázatokat rejthet. 

Módosítás 217
Péter Olajos

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály</DocAmend>
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, nincsenek
jelentős kedvezőtlen környezeti és 
egészségügyi kockázatok és a helyszín 
pontosan ellenőrizhető.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzés ugyanolyan fontos a tárolóhely kijelölésekor, ezért javasoljuk újabb szövegrész 
beillesztését a bekezdés végére.

</Amend>

Módosítás 218
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani (2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, 
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közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények.

tárolóhelyként csak olyan földtani közeg 
jelölhető ki, amelyben a javasolt használati 
feltételek mellett a szivárgásnak nem 
jelentős a kockázata, nem várhatóak 
jelentős kedvezőtlen környezeti és 
egészségügyi következmények és 
amennyiben a földtani közeg 
tárolóhelyként történő igénybevételre való 
alkalmasságát a (3) bekezdéssel 
összhangban határozták meg. 

Or. en

Indokolás

Egyfelől az e két bekezdés közötti kapcsolatnak, másfelől az (1) bekezdéssel való kapcsolatnak 
kifejezettebbnek kell lennie.

</Amend>

Módosítás 219
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és a környező terület 
jellemzése és vizsgálata révén kell 
megállapítani.

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és a környező terület 
jellemzése és vizsgálata révén, a bevált 
gyakorlatok és a Bizottság által 
kidolgozandó iránymutatások
figyelembevételével kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Noha úgy gondoljuk, hogy a bevált gyakorlatra vonatkozó kézikönyv hasznos eszköz volna a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok munkájának támogatására, Vattenfall elutasítja 
annak gondolatát, hogy még létrehozása előtt kötelező legyen. Hogy ne keltsünk további 
kockázatokat a késedelemmel kapcsolatban, biztosítani kell, hogy a Bizottság megfelelő 
időben teljesítsen. Vattenfall ezért azt javasolja, hogy vagy valamely határidőt kell kitűzni 
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annak biztosítására, hogy a Bizottság elvégezze a munkát, vagy hogy ne szavazzunk Chris 
Davies 22. módosítására. 

Módosítás 220
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és a környező terület 
jellemzése és vizsgálata révén kell 
megállapítani.

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és az érintett és 
befolyásolt terület jellemzése és vizsgálata 
révén kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A „környező terület” kifejezés nem elég pontos, még az „érintett/befolyásolt terület” az egyéb 
környezetvédelmi jogszabályokban gyakran használt kifejezés. Magyarország a „környező 
terület” kifejezésnek az említett két lehetőség valamelyikére való változtatását javasolja.

Módosítás 221
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 4 cikk –3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamoknak a szénhidrogén-
tározókhoz kapcsolódó alapvető gazdasági 
érdekeit.

Or. en
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Indokolás

Ezt a bekezdést a tagállamok jogainak egyértelművé tétele érdekében kell beiktatni.

Módosítás 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk –3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok reális értékelést 
készítenek a területükön rendelkezésre 
álló tárolási kapacitásról. A tagállamok az 
értékeléseket 2012 előtt elküldik a 
Bizottságnak. Az információt közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Még nem tudjuk, mennyi tárolási kapacitás áll rendelkezésre Európában. Különböző 
becslések vannak, de nem pontosak. Fontos tudnunk, mennyi CO2-t tudunk ténylegesen 
tárolni.

Módosítás 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a cikk
Feltérképezés

A tagállamok mindenkori 
felségterületükön 2010-ig feltérképezik 
tényleges CO2 tárolókapacitásaikat.

Or. de
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Indokolás

A megvalósítás felgyorsítására a tagállamok térképvázlatokat készítenek a CO2 
tárolókapacitásokról.

Módosítás 224
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a potenciális CO2 tárolásra 
vonatkozó talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló versenytárgyalási 
eljárások a szükséges felkészültséggel 
rendelkező valamennyi jogalany számára 
hozzáférhetőek lehessenek, valamint arról, 
hogy az engedélyezés olyan korábbi 
tudományos-kutatási eredmények alapján 
történjen, amelyek kiterjednek a teljes 
talajfelderítésre, továbbá a publikált 
technológiai és ökológiai kritériumokra.

Or. pl

Indokolás

A tagállamok szerepe a kutató munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárások olyan 
lefolytatása, hogy azokon minden – jogosultsággal rendelkező – cég részt vehessen, viszont a 
kritériumok is vegyék tekintetbe a geológiai talajfelderítések eredményeit.

Módosítás 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
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kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen.

kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján történjen.

Or. de

Indokolás

Objektív és nyilvánosan megismerhető kritériumok nem elegendők a 
megkülönböztetésmentesség biztosításához, amelyet a belső piacon mégis fontos feltételként 
kellene biztosítani.

Módosítás 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, megkülönböztetésmentes és 
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

Or. en

Indokolás

Az engedélyeket megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell kibocsátani.
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Módosítás 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a lakosság véleményét 
megfelelőképpen figyelembe vegyék a 
talajfelderítési engedély kiadásának 
folyamata során. E célból a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nyilvánosság 
és annak tagjai rendelkezzenek az 
információhoz való elégséges és hatékony 
hozzáféréssel, a részvételi joggal és az 
igazságszolgáltatáshoz való joggal a 
környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről, valamint a nyilvánosság 
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv, 
továbbá a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak az információkhoz való elégséges és hatékony hozzáféréssel, részvételi 
jogokkal és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kell rendelkeznie a talajfelderítési és 
a tárolási engedélyek kiadási eljárásai tekintetében egyaránt.
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Módosítás 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra újíthatók 
meg. 

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre kell kiadni.

A talajfelderítési engedély 
érvényességének időtartamát úgy kell 
megállapítani, hogy az ne legyen hosszabb 
azon tevékenység elvégzéséhez szükséges 
időnél, amelyre a talajfelderítési engedélyt 
kiadták. Az illetékes hatóságok 
meghosszabbíthatják a talajfelderítési 
engedélyt, amennyiben az érvényességi 
idő nem elegendő az érintett tevékenység 
lezárásához, és a tevékenységet a 
talajfelderítési engedéllyel összhangban 
végezték. 

Or. de

Indokolás

A javasolt érvényességi idő a talaj nyersanyagok és gáztárolási lehetőségek utáni felderítése 
során szerzett sokévi tapasztalat alapján túl rövid. Ilyen rövid időszak alatt nem valósítható 
meg az átfogó adatgyűjtés, mindenekelőtt a technika új, feltárandó területe, a 
telektulajdonosokkal szükséges egyeztetések és az engedélyezés sokrétű jogi kérdéseinek 
feldolgozása miatt. 
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Módosítás 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók. 

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és arra az 
időtartamra kell kiadni, amely azoknak a 
feladatoknak az elvégzéséhez szükséges, 
amelyekre vonatkozóan a talajfelderítési 
engedélyt kiadták. A talajfelderítési 
engedély meghosszabbítható. A 
talajfelderítési engedélyek kiadása előtt a 
tagállamoknak rendelkezniük kell annak 
biztosításával kapcsolatban, hogy az 
engedélyt nem illegálisan, a beruházások 
megakadályozása érdekében használják 
fel.

Or. en

Indokolás

A talajfelderítési engedélyezési eljárással kapcsolatos bürokrácia csökkentése és a 
beruházások kármentesítése.

Módosítás 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra
megújíthatók. 

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
három évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek egy alkalommal három évre, 
és tervezett tárolási hely feltárásának 
elvégzéséhez szükséges időtartamra
megújíthatók. 
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Or. en

Indokolás

Két (plusz két) év nem elegendő a CO2 tárolási helyek hatékony feltárásához.

Módosítás 231
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók. 

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
négyéves időtartamra kell kiadni; a 
talajfelderítési engedélyek két alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók.

Or. en

Indokolás

A potenciális tárolási helyek kijelölése hosszas és alapos talajfelderítést igényel a szivárgás
és a várható kedvezőtlen környezeti és egészségügyi következmények esetleges kockázatának 
elkerülése érdekében.

Módosítás 232
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók. 

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
öt évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók.



PE409.631v01-00 18/82 AM\734310HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Minden körülmények között hosszabb időtartamú talajfelderítési engedély szükséges. A 
jelenlegi irányelvjavaslat egyáltalán nem veszi fegyelembe a meglévő talajfeltárási 
engedélyeket vagy a szénhidrogének kutatására, kinyerésére vagy geológiai tárolására 
véglegesen kiadandó engedélyeket. Ezért elő kell írni, hogy a szénhidrogénekre vonatkozó 
érvényes engedély esetében az engedély tulajdonosa a CO2-tárolóhelyek talajfelderítésének 
jogát is megkapja. 

Módosítás 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(4) Amennyiben a talajfelderítési engedély 
jogosultja a megvizsgált tárolóhelyre 
vonatkozóan kérelmet nyújt be a tárolási 
engedély megadására, akkor a 6. cikk 
szerinti engedélyezési feltételek teljesülése 
esetén elsőbbséget élvez minden más 
kérelemmel szemben. 

Or. de

Indokolás

A javasolt szabályozás biztosítja, hogy a talajkutatót – aki rendszerint jelentős beruházásokat 
hajt végre – a tárolási engedély megadásakor előnyben részesítsék a versenytársakkal 
szemben. Ebben az összefüggésben a tervezet javaslatot tett a talajfelderítési engedélynek 
tárolási engedéllyé történő „átalakítására”, ezt azonban félre lehet érteni abban a 
tekintetben, hogy az engedély átalakítására a tárolási engedély feltételeinek teljesülésétől 
függetlenül sor kerülne. Ezt a megfogalmazást ezért nem kellene alkalmazni.
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Módosítás 234
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Amennyiben 
a talajfelderítési engedély jogosultja az 
eredményes talajfelderítést követően 
kérelmet nyújt be a tárolási engedélyre, 
akkor ezt a kérelmet előnyben kell 
részesíteni.

Or. de

Indokolás

A talajkutató vállalatok jelentős forrásokat ruháznak be a talaj vizsgálatába, ugyanakkor 
viselik a negatív vizsgálati eredmény kockázatát. A módosítás célja, hogy támogassa a 
hajlandóságot a CO2 tárolására való alkalmasság szempontjából történő talajvizsgálatok 
lefolytatására.

Módosítás <NumAm>235</NumAm>
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
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tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

tárolókomplexum használata ne 
befolyásolja hátrányosan a területnek a 
szénhidrogének, a szén vagy az egyéb 
ásványi erőforrások kutatására, 
kitermelésére, kiaknázására vagy 
tárolására való engedélyezett használatát. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tovább pontosítja az előadónak a 25. módosításában szereplő javaslatát, és 
összhangba hozza a szöveget az előadó által előterjesztett 19. módosítással. Az EU-nak 
biztosítania kell, hogy az olaj, a gáz, a szén és az egyéb ásványi erőforrások üzemeltetői és 
jogosultjai elegendő védelmet élvezzenek ebben a tekintetben, mivel az energiabiztonság 
kritikus kérdés marad valamennyi ország és az említett területeken tevékenykedő társaságok 
számára.

Módosítás 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Ezt az 
időszakot követően a CO2-tárolóhelyre 
vonatkozó talajfelderítési engedélyt vagy 
CO2-tárolási engedéllyé kell alakítani, 
vagy pedig a teljes területre nézve le kell 
mondani arról.

Or. en
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Indokolás

A talajfelderítés jelentős költségekkel jár. A beruházások ösztönzőinek megteremtéséhez 
biztosítani kell azt, hogy a talajfelderítés sikeres elvégzéséhez kapcsolódjon a CO2-tárolási 
engedély.

Módosítás 237
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szénhidrogének kutatására, 
kinyerésére vagy tárolására szóló 
engedélyek jogosultjai kizárólagos jogot 
kaphatnak a geológiai komplexum 
talajfelderítésére, tekintettel a CO2-nek a 
szénhidrogének kutatására, kinyerésére és 
tárolására vonatkozó engedély hatálya alá 
tartozó területen való, a (2) bekezdés 
korlátozásaihoz és feltételeihez való
kötöttség nélküli tárolására. A tagállamok 
biztosítják, hogy a CO2-tárolásra 
vonatkozó talajfelderítési engedély 
érvényességi ideje alatt a 
tárolókomplexum használata ne 
befolyásolja hátrányosan a területnek a 
szénhidrogének kutatására, kitermelésére, 
kiaknázására vagy tárolására való 
engedélyezett használatát.

Or. en

Indokolás

Minden körülmények között hosszabb időtartamú talajfelderítési engedély szükséges. A 
jelenlegi irányelvjavaslat egyáltalán nem veszi fegyelembe a meglévő talajfeltárási 
engedélyeket vagy a szénhidrogének kutatására, kinyerésére vagy geológiai tárolására 
véglegesen kiadandó engedélyeket. Ezért elő kell írni, hogy a szénhidrogénekre vonatkozó 
érvényes engedély esetében az engedély tulajdonosa a CO2-tárolóhelyek talajfelderítésének 
jogát is megkapja. 
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Módosítás 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bevezetést megelőző ellenőrzést a 
talajfelderítési engedélyben kell javasolni, 
és bele kell foglalni a talajfelderítési 
engedélybe. 

Or. en

Indokolás

A bevezetést megelőző ellenőrzés nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
adatok álljanak rendelkezésre, és ilyen módon a későbbiekben lehetséges legyen a megfelelő 
ellenőrzés. 

</Amend>

Módosítás 239
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bevezetést megelőző ellenőrzést a 
talajfelderítési engedély elválaszthatatlan 
részének kell tekinteni, és ennek 
megfelelően kell javasolni.

Or. en

Indokolás

Az adott tárolóhely magas szintű értékelésének eléréséhez alapvető a szükséges háttéradatok 
hosszabb időtartam során való összegyűjtése. Ebből az okból a talajfelderítés alatti időszak 
értékes adatokat szolgáltathat, amely a bevezetést megelőző ellenőrzés alapjaként 
használható fel.

</Amend>
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Módosítás 240
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A nagy mennyiségű CO2-t kibocsátó, 

villamos energiát termelő új kapacitás 
tiltása 

A tagállamok nem engedélyezhetnek 
villamos energiát termelő új létesítményt, 
ha az ilyen létesítmény működése közben 
minden termelt kilowattórára nézve 400 
grammot meghaladó légköri CO2 -
kibocsátással járna.

Or. en

Indokolás

Az energiatermelésből származó CO2-kibocsátások korlátozása a legfontosabb előttünk álló 
kérdés. Minden erőfeszítést meg kell tenni az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelés ösztönzése érdekében. A fosszilis tüzelőanyagokra épülő új 
létesítmények tervezésekor a lehető leghatékonyabb felhasználást, például a kapcsolt 
energiatermelést kell ösztönözni.

Módosítás 241
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív és 
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

törölve
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Or. pl

Indokolás

Az e szövegben megfogalmazott gondolat szerepel már az új 5. cikk (2) bekezdésében.

Módosítás 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív és 
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív, 
megkülönböztetésmentes és nyilvánosan 
megismerhető kritériumok alapján 
történjen. A tárolási helyek üzemeltetőit 
teljes mértékben le kell választani a 
felhasználókról (pl. a villamosenergia-
termelőkről).

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelőknek azonos mértékben kell hozzáférniük a tárolási kapacitáshoz.

Módosítás 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, (2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
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hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív és 
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy az engedélyezés objektív, 
nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján történjen. 

Or. de

Indokolás

Objektív és nyilvánosan megismerhető kritériumok nem elegendők a 
megkülönböztetésmentesség biztosításához, amelyet a belső piacon mégis fontos feltételként 
kellene biztosítani.

Módosítás 244
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják a szén 
talajba való megfelelő átvitelét és az ebből 
származó kibocsátási egységek pontos 
kiszámítását. 

Or. en

Módosítás 245
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolóhelyeket ne üzemeltesse 
egyidejűleg két vagy annál több 
üzemeltető. Biztosítani kell, hogy a 
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potenciális felhasználók azonos 
feltételekkel férjenek hozzá a 
tárolóhelyekhez.

Or. de

Indokolás

Ez a szabályozás annak biztosítására szolgál, hogy egy tárolóhelyet csak egy üzemeltető 
használjon, és így el lehessen kerülni a hatáskör és a felelősség elhatárolásának kérdéseit.

Módosítás 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tárolási engedély érvényességének 
tartama alatt a tárolási engedély 
jogosultja kizárólagos jogosultsággal 
rendelkezik a tárolóhelyen történő 
tárolásra.

Or. de

Indokolás

Az 5. cikk (4) bekezdésével párhuzamosan a javaslat biztosítja, hogy a tárolási engedély 
jogosultja kizárólagos tárolási engedélyt kapjon a tárolóhelyre.

Módosítás 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tárolási engedély jogosultjának 
kizárólagos joga van a CO2-nek a tárolási 
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helyen való tárolására. A tagállamok 
biztosítják, hogy a tárolási engedély 
érvényességi időszaka alatt a tárolási hely 
más olyan célra ne legyen igénybe vehető, 
amely akadályozná az engedélyes 
tevékenységét.

Or. de

Indokolás

A felelősségi körök és a kockázatokért való felelősség meghatározásának szükségessége.

</Amend>

Módosítás 248
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szénhidrogének kutatására, 
kinyerésére vagy tárolására szóló 
engedély jogosultja tárolási engedélyt 
kaphat a kutatásra, kinyerésre és 
tárolásra vonatkozó engedély hatálya alá 
tartozó területen való tárolásra anélkül,
hogy a (2) bekezdés korlátozásai és 
feltételei kötnék. A tagállamok biztosítják, 
hogy a tárolókomplexum használata ne 
befolyásolja hátrányosan a területnek a 
szénhidrogének kutatására, kinyerésére, 
kiaknázására vagy tárolására való 
engedélyezett használatát.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelvjavaslat egyáltalán nem veszi fegyelembe a meglévő talajfeltárási 
engedélyeket vagy a szénhidrogének kutatására, kinyerésére vagy geológiai tárolására 
véglegesen kiadandó engedélyeket. Ezért elő kell írni, hogy a szénhidrogénekre vonatkozó 
érvényes engedély esetében az engedélyes a CO2-tárolására vonatkozó engedélyt is 
megkaphatja. Emellett a tárolási engedély kiadásakor előnyben részesül az 5. cikk szerinti 
talajfeltárási engedély jogosultja. 
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</Amend>

Módosítás 249
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az 5. cikk szerinti talajfelderítési 
engedély jogosultja tárolási engedélyt kap 
– anélkül, hogy kötnék a (2) bekezdés 
korlátozásai és feltételei –, ha megfelel a 
talajfelderítési engedély 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelvjavaslat egyáltalán nem veszi fegyelembe a meglévő talajfeltárási 
engedélyeket vagy a szénhidrogének kutatására, kinyerésére vagy geológiai tárolására 
véglegesen kiadandó engedélyeket. Ezért elő kell írni, hogy a szénhidrogénekre vonatkozó 
érvényes engedély esetében az engedélyes a CO2-tárolására vonatkozó engedélyt is 
megkaphatja. Emellett a tárolási engedély kiadásakor előnyben részesül az 5. cikk szerinti 
talajfeltárási engedély jogosultja. 
</Amend>

Módosítás 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély kiadása céljából 
benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell:

A tárolási engedély kiadása céljából 
benyújtott kérelmeknek legalább a 
következőket kell tartalmazniuk:

Or. de

Indokolás

A beillesztett szövegrész a hulladéklerakókról szóló irányelv megfogalmazásán alapul és 
biztosítja, hogy az irányelv az engedélyezési kérelmekre vonatkozóan csak a minimális 
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követelményeket határozza meg, és a tagállamok szükség esetén további dokumentumokat is 
kérhessenek.

Módosítás 251
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély kiadása céljából 
benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell: 

A tárolási engedély kiadása céljából 
benyújtott kérelmeknek legalább a 
következőket kell tartalmazniuk: 

Or. de

Indokolás

Ez a kiegészítés biztosítja, hogy az irányelv az engedélyezési kérelmekre vonatkozóan csak a 
minimális követelményeket határozza meg, és a tagállamok szükség esetén további 
dokumentumokat is kérhessenek.

Módosítás 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a CO2.elkülönítése és biztonságos 
tárolása költségének pénzügyi értékelése. 
Ez figyelembe veszi a szükséges energia 
olyan intézkedéseken keresztül való 
biztosításának alternatív eszközeit, mint a 
keresletoldali energiahatékonysági 
fejlesztések és a megújuló energia;

Or. en
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Indokolás

A szén-dioxid elkülönítésének és tárolásának pénzügyi értékelése valamennyi új létesítmény 
esetében szükséges, hogy egyértelmű tájékoztatást adhassanak a CO2-t kibocsátó fosszilis 
tüzelésű erőművekből származó energia tényleges költségéről. Ezt az energiaigény 
kielégítésének egyéb eszközeivel, mint a keresletoldali energiahatékonysági fejlesztésével 
és/vagy a megújuló energiaellátással kell összevetni.

Módosítás 253
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a CO2 elkülönítése és biztonságos 
tárolása költségének pénzügyi értékelése 
ez figyelembe veszi a szükséges energia 
olyan intézkedéseken keresztül való 
biztosításának alternatív eszközeit, mint a 
keresletoldali energiahatékonysági 
fejlesztések és a megújuló energia;

Or. en

Indokolás

A CET pénzügyi értékelése hozzásegít a fosszilis tüzelésű erőművekből származó villamos 
energia tényleges költségével kapcsolatos tudatosság fokozásához. Emellett az energiaigény 
kielégítésének egyéb eszközeivel, például a keresletoldali energiahatékonyság fejlesztésével 
és/vagy a megújuló energiaellátással összevetve hozzásegít a teljes energiatermelés és 
fogyasztástervezés javításához.

Módosítás 254
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a besajtolni és tárolni kívánt CO2
összmennyiségét, a CO2-folyamok várható 

(4) a besajtolni és tárolni kívánt CO2
összmennyiségét, a CO2-folyamok várható 
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eredetét és összetételét, a besajtolás 
tervezett sebességét;

összetételét, a besajtolás tervezett 
sebességét;

Or. en

Indokolás

A várható eredet lényegtelen a tárolási engedély kiadása szempontjából, ha a minőségi és 
elfogadási kritérium meghatározott.

</Amend>

Módosítás 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a jelentős rendellenességek 
megelőzésére hozott intézkedések 
bemutatását;

Or. de

Indokolás

Eddig a kérelmező által benyújtandó dokumentumok egyáltalán nem tartalmaztak adatokat 
olyan intézkedésekre vonatkozóan, amelyek elővigyázatosságból a szokásos üzemmenetben 
bekövetkező jelentős rendellenességek megelőzésére szolgálnak. A 7. cikket ki kellene 
egészíteni ezekkel az adatokkal annak érdekében, hogy a szabványok egész Európában 
egységesek legyenek, illetve annak érdekében, hogy összhangban álljon a hulladéklerakókról 
szóló irányelvvel. Az újonnan meghatározott „jelentős rendellenességekre” való hivatkozással 
a kiegészítés mind a szivárgás, mind más környezeti és egészségügyi kockázatokra kiterjed.

Módosítás 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a helyet a várható elkülönítési 
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pontokkal összekapcsoló szállítási 
lehetőségek rendelkezésre állása, valamint 
gazdasági életképessége, tekintettel a 
tárolási helynek az ilyen pontoktól való 
távolságára;

Or. en

Indokolás

Lényeges az illetékes hatóságok számára annak ismerete, hogy hol történhet a tényleges 
tárolás.

</Amend>

Módosítás 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a korrekciós intézkedési terv javaslatát;

6. a 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a korrekciós intézkedési terv javaslatát, 
ideértve a vészhelyzeti kiürítési 
intézkedéseket;

Or. en

Indokolás

Vészhelyzet esetére megfelelő kiürítési terv szükséges. 

</Amend>

Módosítás 258
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. javasolt vészhelyzeti cselekvési terv;

Or. en
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Indokolás

A CET biztonságával kapcsolatos közbizalom növelése érdekében; például noha a CET-
komplexumokat szeizmológiailag stabil földtani közegekben létesítik, a tudomány jelenlegi 
állása szerint a földrengések nem jósolhatók meg hosszú idő távlatában; az emberi hiba sem 
kerülhető el 100%-os biztonsággal.

</Amend>

Módosítás 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 8 cikk –1 pont - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a hatáskörrel rendelkező hatóság 
meggyőződött a következőkről:

(1) a hatáskörrel rendelkező hatóság a 7. 
cikk értelmében benyújtott kérelem 
alapján meggyőződött a következőkről:

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként. 

Módosítás 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 8 cikk –1 pont –a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ezen irányelvben előírt 
valamennyi irányadó követelmény teljesül; 

a) az ezen irányelvben és a vonatkozó 
közösségi jogszabályokban előírt 
valamennyi irányadó követelmény teljesül;

Or. de
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Indokolás

A hivatkozás a közösségi jog érvényességét mutatja. 

A 8. cikk megfogalmazása összességében a konkretizáció csekély mértékére utal arra 
vonatkozóan, hogy gondoskodtak-e róla, hogy meghatározott követelmények teljesülésének 
elmaradása esetén a tárolási engedélyt kötelező erővel meg kell tagadni.

Módosítás 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –1 pont –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog 
részt venni;

b) a tárolóhelyet pénzügyileg stabil és 
műszakilag felkészült jogi személy fogja 
vezetni; 

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként. 

</Amend>

Módosítás 262
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 pont –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy b) a tárolóhelyet olyan jogi személy fogja
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fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog 
részt venni; 

üzemeltetni, amely a tárolóhely 
üzemeltetéséhez megfelelő műszaki 
felkészültséggel és erőforrásokkal, 
valamint elegendő pénzügyi tartalékkal 
rendelkezik;

Or. en

Indokolás

Az a feltétel, hogy a tárolóhelyet természetes személy irányítsa, értelmetlen. Inkább 
társaságok és jogi személyek legyenek a tárolóhely üzemeltetői. Azonban természetesen 
gyakran előfordul, hogy felelős személyt neveznek ki bizonyos létesítmények esetén, akik a 
létesítménynek az engedélyekkel összhangban való üzemeltetéséért felelnek. Az összes 
engedélynek az engedélyezési folyamat során való benyújtása és a Bizottság véleményezési 
joga felesleges bürokráciához és késedelmekhez vezetne.

Módosítás 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –1 pont –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy 
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni; 

b) a tárolóhelyet olyan természetes vagy 
jogi személy fogja vezetni, aki a tárolóhely 
vezetésére műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni; 

Or. en

Indokolás

A jogi személyek is lehetnek felelősek.
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Módosítás 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –1 pont –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy 
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni; 

b) a tárolóhelyet olyan természetes vagy
jogi személy fogja vezetni, aki a tárolóhely 
vezetésére műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog részt 
venni;

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy jogi személyek is felelősök lehetnek.

Módosítás 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 8 cikk –1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ugyanabba a hidraulikailag 
kapcsolódó rendszerbe nem adtak ki 
további tárolási engedélyeket;

Or. de

Indokolás

A párhuzamosan működő besajtoló üzemeknek a hidraulikailag kapcsolódó rendszerben 
egymásra gyakorolt lehetséges erőteljes hatása (vö. a 3. cikk (6a) bekezdésben (új) rögzített 
definícióval!) miatt tárolási engedélyeket egyidejűleg csak egy üzemeltetőnek szabad kiadni. 
Ez elengedhetetlenül szükséges a tároló üzemmel összefüggésben az ok és okozat, továbbá a 
tároláshoz kapcsolódó kötelezettségek (felelősség, monitoring, utógondozás, stb.) egyértelmű 
hozzárendeléséhez. A 20. cikk továbbra is lehetővé teszi harmadik fél hozzáférését a 
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tárolókhoz. 

Módosítás 266
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) felelős személyt jelöltek ki a tárolóhely 
irányítására, aki rendelkezik a szükséges 
képesítésekkel, képzéssel és 
megbízhatósággal; 

Or. en

Indokolás

Az a feltétel, hogy a tárolóhelyet természetes személy irányítsa, értelmetlen. Inkább 
társaságok és jogi személyek legyenek a tárolóhely üzemeltetői. Azonban természetesen 
gyakran előfordul, hogy felelős személyt neveznek ki bizonyos létesítmények esetén, akik a 
létesítménynek az engedélyekkel összhangban való üzemeltetéséért felelnek. Az összes 
engedélynek az engedélyezési folyamat során való benyújtása és a Bizottság véleményezési 
joga felesleges bürokráciához és késedelmekhez vezetne.

Módosítás 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vízműtani egységen belül másik 
tárolási engedélyt nem adtak ki;

Or. en

Indokolás

A különböző tárolási létesítményeknek az ugyanazon vízműtani egységen belül való 
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üzemeltetése szükségszerűen hatással van a vízműtani egységen belül üzemeltetett többi 
létesítményre. Egy vízműtani egységen belül egyszerre csak egy üzemeltetőnek adható ki 
tárolási engedély. 

Módosítás 268
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét; 

törölve

Or. en

Indokolás

Az összes engedélynek az engedélyezési folyamat során való benyújtása és a Bizottság 
véleményezési joga felesleges bürokráciához és késedelmekhez vezetne.

Módosítás 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét; 

törölve

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
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végrehajtásában való átfogó támogatásként. 

Módosítás 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét; 

2. a Bizottság a tagállamok kérésére a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
véleményezheti az engedély tervezetét;

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét; 

2. a Bizottság a tagállam kérésére a 10. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
véleményezte az engedély tervezetét;

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tárolási engedélyek önálló megadása a tagállamok 
ügye. A Bizottság részéről állásfoglalásra csak abban az esetben van szükség, ha a 
tagállamok ezt kérték. 
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Módosítás 272
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. en

Indokolás

Az összes engedélynek az engedélyezési folyamat során való benyújtása és a Bizottság 
véleményezési joga felesleges bürokráciához és késedelmekhez vezetne.

Módosítás 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként. 
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Módosítás 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10.
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

törölve

Or. de
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Módosítás 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedélynek tartalmaznia kell: A tárolási engedélynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Or. de

Indokolás

A hulladéklerakókról szóló irányelv alapján a fent beillesztett szövegrész biztosítja, hogy az 
irányelv az engedélyek tartalmának csak a minimális feltételeit határozza meg, és hogy a 
tagállamok szükség esetén további előírásokat tehessenek.

Módosítás 277
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedélynek tartalmaznia kell: A tárolási engedélynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Or. de

Indokolás

Ez a kiegészítés biztosítja, hogy az irányelv az engedélyezési kérelmekre vonatkozóan csak a 
minimális követelményeket határozza meg, és a tagállamok szükség esetén további pontokat 
egészíthessenek ki.



AM\734310HU.doc 43/82 PE409.631v01-00

HU

Módosítás 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a tárolóhely és a tárolókomplexum 
pontos helyét és határait;

2. a tárolóhely, a tárolókomplexum és a 
hidraulikus egység pontos helyét és 
határait;

Or. de

Indokolás

Kiigazítás a módosított 3. cikk (6a) bekezdésnek (új) és a 8. cikk (1) bekezdésnek (új)
megfelelően.

Módosítás 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a tárolóhely és a tárolókomplexum 
pontos helyét és határait;

2. a tárolóhely, a tárolókomplexum és a 
vízműtani egység pontos helyét és határait;

Or. en

Indokolás

A különböző tárolási létesítményeknek az ugyanazon vízműtani egységen belül való 
üzemeltetése szükségszerűen hatással van a vízműtani egységen belül üzemeltetett többi 
létesítményre. Egy vízműtani egységen belül egyszerre csak egy üzemeltetőnek adható ki 
tárolási engedély. 
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Módosítás 280
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a CO2 tárolóhely és a tárolókomplexum 
pontos helyét és határait;

2. a CO2 tárolóhely és a tárolókomplexum 
pontos helyét és határait, a külső tárolókat 
és a föld alatti részek leírását;

Or. pl

Indokolás

A lokalizáció vegye tekintetbe a védelmi övezetet arra az esetre is, ha hirtelen CO2 kitörés 
következne be.

Módosítás 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. az engedély alapján geológiai úton 
tárolható CO2 összmennyiségét és a 
besajtolás maximális sebességét;

3. az üzembe helyezésre és a tároló 
üzemre vonatkozó előírásokat, az engedély 
alapján geológiai úton tárolható CO2
összmennyiségét és a besajtolás maximális 
sebességét és maximális nyomását;

Or. de

Indokolás

A beillesztett szövegrész egyrészről a hulladéklerakókról szóló irányelv 9. cikkében rögzített 
követelményekkel való összehangolást szolgálja; a besajtolás nyomását a 7. cikk (4) 
bekezdésének módosítása következtében kellett felvenni.
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Módosítás 282
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk –3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) az engedély alapján geológiai úton 
tárolható CO2 összmennyiségét és a 
besajtolás maximális sebességét;

(3) az engedély alapján geológiai úton 
tárolható CO2 összmennyiségét és a 
besajtolás maximális sebességét és a 
tározónyomás határértékeit;

Or. en

Indokolás

A Nemzetközi Kockázatkezelési Tanács jelentésében a CET szabályozásáról szóló fejezetben a 
következő szerepel: „Az ipart a besajtolásra vonatkozó jogszabályi követelmények alakítják 
majd az olyan paraméterek meghatározásával, mint a sajtolókút kialakítása, a megengedett 
sajtolási mennyiségek, a tározónyomás határértékei, a CO2-folyam tisztasága és a pénzügyi 
felelősségi előírások.”

Módosítás 283
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a 12. cikknek megfelelően a CO2-
folyam összetételére vonatkozó 
követelményeket és a CO2-folyamok 
elfogadási eljárását, valamint – szükség 
szerint – a besajtolásra és a tárolásra 
vonatkozó további követelményeket;

(4) a 12. cikknek megfelelően a tárolható
CO2 összetételére vonatkozó 
követelményeket és a CO2-folyamok 
elfogadási eljárását, valamint – szükség 
szerint – a besajtolásra és a tárolásra 
vonatkozó további követelményeket;

Or. en

Indokolás

Nem a megfelelő CO2-folyam összetételét szükséges meghatározni a tárolási engedélyben, 
hanem annak a CO2-nek az összetételét, amely az adott tárolási helyen tárolható.
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Módosítás 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a 12. cikknek megfelelően a CO2-folyam 
összetételére vonatkozó követelményeket 
és a CO2-folyamok elfogadási eljárását, 
valamint – szükség szerint – a besajtolásra 
és a tárolásra vonatkozó további 
követelményeket; 

4. a 12. cikknek megfelelően a CO2-folyam 
összetételére vonatkozó követelményeket 
és a CO2-folyamok elfogadási eljárását, 
valamint – szükség szerint – a besajtolásra 
és a tárolásra vonatkozó további 
követelményeket, különös tekintettel a 
jelentős rendellenességek megelőzésére;

Or. de

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdéséből következő módosításról van szó.

Módosítás 285
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 9 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) a 13. cikknek megfelelően a 
monitoringterv jóváhagyott szövegét, a 
terv végrehajtására vonatkozó 
kötelezettséget és a terv átdolgozására 
vonatkozó követelményeket, valamint a 14. 
cikknek megfelelően a jelentéstételi 
követelményeket;

(5) a 13. cikknek megfelelően a 
monitoring és vészhelyzeti terv
jóváhagyott szövegét, a tervek
végrehajtására vonatkozó kötelezettséget és 
a tervek átdolgozására vonatkozó 
követelményeket, valamint a 14. cikknek 
megfelelően a jelentéstételi 
követelményeket;

Or. en

Indokolás

A CET biztonságával kapcsolatos közbizalom növelése érdekében.
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Módosítás 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély tervezetének bizottsági 
felülvizsgálata

Értesítés a tárolási engedélyek kiadásáról 
és a tárolási engedélyek megtagadásáról

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély tervezetének bizottsági 
felülvizsgálata

Értesítés a tárolási engedélyekről

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként.
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Módosítás 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti. 

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a kiadott CO2-tárolási 
engedélyekről vagy az elutasított 
tárolásiengedély-kérelmekről.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti.

(1) Amennyiben a tagállamok a 8. cikk (2) 
bekezdése szerint a Bizottság 
állásfoglalását kérik a tárolási engedélyek 
tervezetével kapcsolatban, akkor 
tájékoztatják a Bizottságot a tárolási 
engedélyek tervezetéről, az 
engedélykérelmekről és a határozattervezet 
elfogadása során a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által figyelembe vett valamennyi 
egyéb iratról. A Bizottság az engedélyek 
tervezetét a megküldést követően hat 
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hónapon belül véleményezheti.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tárolási engedélyek önálló megadása a tagállamok 
ügye. A Bizottság részéről állásfoglalásra csak abban az esetben van szükség, ha a 
tagállamok ezt kérték. 

Módosítás 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti.

(1) A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb az engedélyek kiadását követő 
egy hónap múlva tájékoztatják a 
Bizottságot az illetékes hatóságaik által az 
irányelv követelményei alapján kiadott
valamennyi talajfelderítési és tárolási 
engedélyről.

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként.
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Módosítás 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti. 

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően három hónapon belül 
véleményezi.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tárolási engedélyek önálló megadása a tagállamok 
ügye. A Bizottság részéről állásfoglalásra csak abban az esetben van szükség, ha a 
tagállamok ezt kérték. Az állásfoglalásra időben kellene sort keríteni, mert az eljárás 
hosszabb megszakítása az éghajlatvédelem szempontjából és pénzügyi okok miatt is 
aránytalan. 

Módosítás 292
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti. 

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezi. 



AM\734310HU.doc 51/82 PE409.631v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A Bizottság minden egyes alkalommal véleményt nyilvánít annak biztosítása érdekében, hogy 
az engedélykérelmek további értékelése európai uniós szinten egységes kritériumok alapján 
történjen.

Módosítás 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha a 
Bizottság véleményétől eltért, megjelöli 
ennek indokait.

(2) A tagállamok tájékoztathatják a 
Bizottságot a tárolási engedélyek 
tervezetéről, az engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha a 
Bizottság véleményétől eltért, megjelöli 
ennek indokait.

(2) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot.
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Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tárolási engedélyek önálló megadása a tagállamok 
ügye. A Bizottság állásfoglalását nem kötelező figyelembe venni. 

Módosítás 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 10 cikk –2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tárolási engedély kiadása előtt az 
illetékes hatóság nem kötelező erejű 
véleményt kérhet a Bizottságtól az 
engedélytervezetről.

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek tervezete felülvizsgálatának folyamata késedelmet és bonyolultságot 
okozna a kérelmezés folyamatában. Azt javasoljuk, hogy az új engedélyek kiadása esetére a 
nemzeti előírások írják elő a Bizottság tájékoztatását. Ezzel egyidejűleg a tagállamok 
lehetőséget kapnak egy második, nem kötelező erejű bizottsági véleményre az irányelv 
végrehajtásában való átfogó támogatásként.

Módosítás 296
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk –2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Évente 60 millió kibocsátási egységet 
kell kiadni – legfeljebb 600 millió 
kibocsátási egységig – az új belépők 
részére fenntartott tartalékból a nagy 
léptékű demonstrációs létesítményeknek, 
amelyek a széndioxid elkülönítését és 
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geológiai tárolását végzik az EU területén 
vagy a fejlődő országokban és az EU-n 
kívüli, átmeneti állapotú gazdasággal 
rendelkező országoknak, amelyek 
ratifikálják az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményét.
A kibocsátási egységeket olyan 
projekteknek adják ki, amelyek a 
Bizottság által javasolt megállapodások 
alapján folynak és biztosítják 
technológiák széles skálájának a legjobb 
értéket biztosító költségek mellett való 
kifejlesztését. Kiadásuk a CO2 tényleges 
geológiai tárolásától függ. Az olyan 
kibocsátási egységek, amelyeknek nem 
kell megfelelniük az odaítélés 
feltételeinek, az új belépőknek fenntartott 
tartalékban maradnak hozzáférhetők.
A Bizottság törekszik annak biztosítására, 
hogy a 12 nagyszabású demonstrációs 
létesítmény építéséről szóló szerződéseket 
az UNFCCC 2009. novemberi, 
koppenhágai ülésének megnyitása előtt 
kiadják. 

Or. en

Módosítás 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség. A 
85/337/EGK irányelv rendelkezéseit ebben 
az esetben is alkalmazni kell.

Or. en
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Indokolás

Az országhatárokon átnyúló CO2-szállítás és/vagy tárolás esetében a környezetre gyakorolt 
hatásokról szóló irányelv valamennyi követelményét alkalmazni kell.

Módosítás 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja 
vagy bevonja a tárolási engedélyt:

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felülvizsgálja, és szükség szerint 
kártalanítás nélkül módosítja vagy 
bevonja a tárolási engedélyt:

Or. en

Indokolás

A „kártalanítás nélkül” szöveg hozzáadására az olyan helyzet elkerülése érdekében került 
sor, amelyben az irányelv rendelkezései és az azt követő, a környezet és az emberi egészség
védelmére irányuló nemzeti rendelkezések szerinti illetékes hatóságoknak kártalanítást 
kellene fizetniük az üzemeltetőknek, tekintettel a kapcsolódó engedélyeik esetleges szükséges 
módosítására.

Módosítás 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően bármilyen 
szivárgásról vagy jelentős 
rendellenességről értesítette vagy 
tájékoztatta;

Or. en
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Indokolás

Ha az illetékes hatóság úgy találja, hogy jelentős rendellenesség vagy szivárgás lépett fel, az 
engedélyt át kell dolgozni vagy vissza kell vonni.

Módosítás 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette, illetve jelentős rendellenesség 
vagy szivárgás vált ismertté számára;

Or. de

Indokolás

A beillesztett szövegrész biztosítja, hogy a rendellenességek ismerete elegendő legyen ahhoz, 
hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság intézkedéseket hozhasson.

Módosítás 301
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően bármilyen
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

Or. en

Indokolás

A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében az 
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illetékes hatóságoknak lehetőséggel kell rendelkezniük a tárolási engedélyek átdolgozására 
vagy visszavonására, ha valamilyen rendellenességről vagy szivárgásról értesültek.

Módosítás 302
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül ötévente.

törölve

Or. en

Indokolás

A tárolási engedély rendszeres felülvizsgálatára sem szükség, sem indok nincs, tekintettel a 
tárolási engedély 5 évenként való, minden egyedi októl függetlenül történő visszavonására, de 
ezt speciális vagy indokolt esetben el kell végezni.

</Amend>

Módosítás 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk –3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül ötévente.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése.
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Módosítás 304
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk –3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül ötévente.

d) az a)–c) pontban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül tízévente.

Or. de

Indokolás

A tárolási engedélynek már ötévenkénti felülvizsgálata szükségtelen bizonytalanságot 
jelentene a tárolókomplexum üzemeltetője számára. 

Módosítás 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti. 

(4) Az új tárolási engedély kiadásáig vagy 
a tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdése c) 
pontja szerinti bezárásáig az eddigi 
üzemeltető tovább viseli a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, beleértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ha az üzemeltető nem 
teljesíti a 17. cikk (1) bekezdés c) pont 1 
mondata szerinti kötelezettségét, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság magához 
vonja a tárolóhellyel kapcsolatos 
felelősséget, beleértve az egyébként 
irányadó valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért viselt felelősséget is. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság megtérítteti
a felmerülő költségeket a volt 
üzemeltetővel. Amennyiben ez nem 
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lehetséges, akkor a 19. cikk (2) bekezdése
szerinti óvadékot kell igénybe venni.

Or. de

Indokolás

Az aktuális szabályozási javaslattal kiskapuk és nemkívánatos visszaélési lehetőségek 
jönnének létre, amelyek lehetőséget teremtenének az üzemeltető számára, hogy inaktivitás és 
az előírások be nem tartása, illetve fizetésképtelenség révén kivonja magát a felelősség alól, 
és a költségeket, valamint a kötelezettségeket ilyen viszonylag olcsó módon a közszférára 
hárítsa át.

Módosítás 306
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti. 

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig vagy a tárolóhely 
bezárásáig az üzemeltető tovább viseli a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. Ha az üzemeltető 
nem teljesíti a második mondat szerinti 
kötelezettségét, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság magához vonja a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, beleértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a lehetőségek szabta keretek között 
a felmerülő költségeket a volt 
üzemeltetővel megtérítteti. 

Or. de
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Indokolás

Ez a módosítás arra szolgál, hogy a lehetőségek szerint az üzemeltetőre ruházzák át a 
felelősséget, és tehermentesítsék a közszférát.

Módosítás 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti. 

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a felmerülő költségeket 
a volt üzemeltetővel megtérítteti.

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóság a felmerülő költségeket a volt üzemeltetővel megtérítteti. Az 
ilyen megtérítés feltételeit természetesen az egyes nemzeti jogrendszerek határozzák meg.

Módosítás 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek (4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
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megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti. 

megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a
tárolóhely irányításával és közvetlen 
biztonságával kapcsolatos felelősséget, de 
a teljes felelősség az üzemeltetőt terheli. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság jogosult a 
felmerülő költségeket a volt üzemeltetővel 
megtéríttetni.

Or. en

Indokolás

Ha az üzemeltető nem teljesíti az engedélyben meghatározott feltételeket, továbbra is felelős 
marad. Az egyébként irányadó valamennyi kötelezettségnek az illetékes hatóságra való 
átruházása nem megfelelő jelzés a potenciális üzemeltetőknek.

Módosítás 309
Duarte Freitas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A CO2 kivitele

(1) Ha a CO2-t birtokosa geológiai tárolás 
céljából ki szeretné vinni a Közösségből 
egy harmadik országba, kiviteli engedélyt 
kér a származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságától.
(2) A származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága értesíti a rendeltetési 
hely szerinti ország hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, hogy megszerezze 
annak hozzájárulását.
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(3) A származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága csak abban az 
esetben engedélyezheti a kivitelt, ha:
a) a rendeltetési hely szerinti ország
hatáskörrel rendelkező hatósága 
hozzájárulását megadja;
b) biztosítható, hogy a CO2 rendeltetési 
hely szerinti országbeli geológiai tárolása 
az ezen irányelvben megállapított 
követelményeknek megfelelően történik;
c) a CO2 geológiai tárolása a rendeltetési 
hely szerinti országban olyan 
kibocsátáskereskedelmi rendszer részét 
képezi, amely kapcsolódik a 2003/87/EK 
irányelvvel létrehozott uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez.
(4) A CO2 kivitelét nem engedélyezik a 
Bizottság külön hozzájárulása nélkül.
(5) A kivitel engedélyezése kiterjedhet a 
CO2 korábban megállapított 
mennyiségének különböző kiviteli 
műveleteire és legfeljebb egyéves
időtartamra szólhat, amennyiben azokat 
az elkülönítés, a szállítás és a tárolás 
ugyanazon üzemi körülményei között 
eszközölték.

Or. en

Indokolás

A javaslat célkitűzése a bürokratikus teher enyhítése és a kiviteli engedélyezési eljárás 
ésszerűsítése, amely különböző kiviteli műveletekre terjedhet ki. Az engedélyezés időtartamára 
korlátozást vetnek ki, amely lehetővé teszi a műveletek rendszeres ellenőrzését és a kiviteli 
engedélyben megállapított feltételek rendszeres átdolgozását.
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Módosítás 310
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból 
vagy az elkülönítési vagy a besajtolási 
eljárásból származnak. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak legalább 99,9%-ban 
szén-dioxidból kellene állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
e hulladék vagy más anyag ártalmatlanítása 
céljából nem szabad hozzáadagolni. Ez a 
szint a 36a. cikkben előírt felülvizsgálati 
eljárás alapján vizsgálható felül a 
jövőbeni tudományos bizonyítékokra 
figyelemmel.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú tárolási projektek kockázatai jelentős mértékben megnövekedhetnek, ha a CO2-
vel együtt jelentős mennyiségű szennyeződést is együttesen ártalmatlanítanak. A 
szennyeződések, például az SOx növelik a szivárgás kockázatát és ilyen módon veszélyezteti a 
CET kifejezett elsődleges célját. Emellett a CO2-folyamban lévő szennyeződések gyakorlati 
hatással is lehetnek a CO2 szállítására és tárolására, valamint lehetnek az egészséget, a 
biztonságot és a környezetet érintő potenciális hatásaik. A bevett technológiai megoldások, 
amely az égetés előtt vagy után alkalmaznak, alkalmasak a CO2-folyamok 99,9%-ot 
meghaladó tisztítására, amint azt az IPCC CET-ről szóló különjelentése is megerősítette.
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Módosítás 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból 
vagy az elkülönítési vagy a besajtolási 
eljárásból származnak. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak legalább 98% szén-
dioxidból kell állnia és nem tartalmazhat 
korrozív anyagot, például H2S-t és SO2-t.
Ennek megfelelően hulladékot vagy más 
anyagot e hulladék vagy más anyag 
ártalmatlanítása céljából nem szabad 
hozzáadagolni. 

Or. en

Indokolás

A CO2-folyamnak a lehető legtisztábbnak kell lennie, és nem tartalmazhat korrozív 
anyagokat, mivel ezek a kockázatok megnövekedésével járnak a szállítás és a tárolás során 
egyaránt. 

Módosítás 312
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 

(1) A CO2 -folyamnak túlnyomórészt és az 
Európai Unió területén legalább 90%-ban 
szén-dioxidból kell állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
e hulladék vagy más anyag ártalmatlanítása 
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azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

céljából nem szabad hozzáadagolni. A 
CO2-folyam azonban véletlen jelleggel 
tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek a 
forrásból vagy az elkülönítési vagy a 
besajtolási eljárásból származnak, és 
nyomelemek is hozzáadhatók a CO2 
vándorlásának nyomon követése és 
ellenőrzése céljából. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention. The word 'overwhelmingly' is retained but a stricter definition inserted to 
apply solely within the EU. A higher figure than 90% would prevent the development of some 
of the most promising oxy-combustion technologies. It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable. A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

Módosítás 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 

(1) A CO2-folyamnak legalább 90%-ban 
szén-dioxidból kell állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
e hulladék vagy más anyag ártalmatlanítása 
céljából nem szabad hozzáadagolni. A 
CO2-folyam azonban véletlen jelleggel 
tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek a 
forrásból vagy az elkülönítési vagy a 
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származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

besajtolási eljárásból származnak. Ezen 
anyagok koncentrációja nem érheti el azt a 
szintet, amely már kedvezőtlenül 
befolyásolná a tárolóhely integritását vagy 
az igénybe vett szállítási infrastruktúrát, 
amely már jelentős környezeti kockázatot 
hordozna magában, illetőleg amely már 
sértené az irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on
environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Módosítás 314
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 

(1) A CO2-folyam csak abban az esetben 
elfogadható, ha a következő 
követelmények teljesülnek: hulladékot 
vagy más anyagot e hulladék vagy más 
anyag ártalmatlanítása céljából nem szabad 
hozzáadagolni; a CO2-folyam azonban 
véletlen jelleggel tartalmazhat olyan 
anyagokat, amelyek a forrásból vagy az 
elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
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közösségi jogot. illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot. Az ilyen anyagok 
legnagyobb megengedhető 
koncentrációszintjét a 28. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A nagyon általános feltételek, valamint a megfogalmazás, hogy a CO2-folyamnak 
„túlnyomórészt szén-dioxidból” kell állnia, nem elégségesek, mint a CO2-folyam tisztaságára 
vonatkozó előírás. Komitológiai eljárás keretében keretében kellene meghatározni a 
szennyező anyagok megengedett legmagasabb koncentrációját.

Módosítás 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak, valamint olyan anyagokat, 
amelyekre biztonsági okokból kifolyólag a 
szállításhoz van szükség. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

Or. de
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Módosítás 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak, és a szállításhoz biztonsági 
okokból szükséges anyagokat. Ezen 
anyagok koncentrációja nem érheti el azt a 
szintet, amely már kedvezőtlenül 
befolyásolná a tárolóhely integritását vagy 
az igénybe vett szállítási infrastruktúrát, 
amely már jelentős környezeti kockázatot 
hordozna magában, illetőleg amely már 
sértené az irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

Szükséges kiegészítés.

Módosítás 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 

(1) A CO2-folyamnak legalább 90%-ban 
szén-dioxidból kell állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
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vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

e hulladék vagy más anyag ártalmatlanítása 
céljából nem szabad hozzáadagolni. A 
CO2-folyam azonban véletlen jelleggel 
tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek a 
forrásból vagy az elkülönítési vagy a 
besajtolási eljárásból származnak. Ezen 
anyagok koncentrációja nem érheti el azt a 
szintet, amely már kedvezőtlenül 
befolyásolná a tárolóhely integritását vagy 
az igénybe vett szállítási infrastruktúrát, 
amely már jelentős környezeti kockázatot 
hordozna magában, illetőleg amely már 
sértené az irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on
environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage. 

Módosítás 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan 
ellenőrizze a sajtolóberendezéseket és a 
tárolókomplexumot (ideértve, hacsak 
lehetséges, a CO2-testet), továbbá –
szükség szerint – a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetet annak érdekében, 
hogy:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan
ellenőrizze a sajtolóberendezéseket és a 
tárolókomplexumot, különösen a CO2-
testet, továbbá – szükség szerint – a 
tárolókomplexumot körülvevő környezetet 
annak érdekében, hogy:

Or. en
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Indokolás

A tárolókomplexum biztonságához kapcsolódó egyik legfontosabb feladat a besajtolt CO2 
helyzetének és mozgásának nyomon követése.

Módosítás 319
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan 
ellenőrizze a sajtolóberendezéseket és a 
tárolókomplexumot (ideértve, hacsak 
lehetséges, a CO2-testet), továbbá –
szükség szerint – a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetet annak érdekében, 
hogy:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan, valós 
időben ellenőrizze a sajtolóberendezéseket 
és a tárolókomplexumot (ideértve, hacsak 
lehetséges, a CO2-testet), továbbá a 
tárolókomplexumot körülvevő környezetet 
annak érdekében, hogy: 

Or. en

Indokolás

A valós idejű ellenőrzés annak érdekében szükséges, hogy lehetővé váljon az illetékes hatóság 
számára annak biztosítása, hogy az üzemeltető megfeleljen az irányelv követelményeinek.

Módosítás 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) összehasonlíthassa a CO2 tényleges és 
modell alapján várt viselkedését a 
tárolóhelyen belül;

a) összehasonlíthassa a CO2 és a rétegvíz 
tényleges és modell alapján várt 
viselkedését a tárolóhelyen belül;

Or. de
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Indokolás

A CO2 viselkedése mellett figyelemmel kell kísérni a rétegvíz esetleges változásait a 
tárolóhelyen belül, többek között annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani az esetleges 
kiszorító hatásokat.

Módosítás 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kimutathassa az esetleges szivárgást; c) kimutathassa az esetleges szivárgást, és 
a szivárgás által mobilizált anyagokat;

Or. de

Indokolás

A CO2-szivárgás által a talajban mobilizált anyagok meghatározása A TENGERNEK 
SZEMÉT ÉS MÁS ANYAGOK ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZENNYEZÉSE 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ jegyzőkönyv (az ún. Londoni Jegyzőkönyv) 4. melléklete 
szerinti monitoring- és nyomon követési kötelezettségek közé tartozik. Mivel az irányelvnek az 
ún. Londoni Jegyzőkönyv alkalmazási területén is érvényesnek kell lennie, ezért a nemzetközi 
jog szempontjából is ajánlatos a nyomon követési kötelezettségeket kiterjeszteni az ilyen 
jellegű anyagokra.

Módosítás 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kimutathassa a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetre, a lakosságra vagy a 
környező bioszféra használóira gyakorolt 
esetleges kedvezőtlen hatásokat;

d) kimutathassa a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetre, a hidrológiai 
körforgásban részt vevő vízre, a lakosságra 
vagy a környező bioszféra használóira 
gyakorolt esetleges hatásokat;

Or. de
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Indokolás

A d) pont eddigi megfogalmazása túl általános. Az új megfogalmazás konkretizál és a 
szabályozás alkalmazási területébe vonja a hidrológiai körforgásban részt vevő vizet is.

Módosítás 323
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) kimutathassa a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetre, a lakosságra vagy a 
környező bioszféra használóira gyakorolt 
esetleges kedvezőtlen hatásokat;

(d) kimutathassa a tárolókomplexum külső 
részét, geoszférája földalatti részét
körülvevő környezetre, az ott élő 
lakosságra vagy a környező bioszféra 
használóira gyakorolt esetleges 
kedvezőtlen hatásokat;

Or. pl

Indokolás

Pontosítani volt szükséges a körülvevő környezet fogalmát.

Módosítás 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) megítélhesse, hogy a jövőben a tárolt 
CO2 valóban végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad-e.

f) a 4. cikk (3) bekezdésében említett
iránymutatásokban meghatározandó 
mennyiségi értékelési kritériumok alapján 
rövid- és hosszú távon átdolgozhassa a 
tárolóhely biztonságának és 
integritásának értékelését.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg túl kétértelmű. Speciális mennyiségi értékelési kritérium 
szükséges.

Módosítás 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tengerfenék alatt való geológiai 
tárolás esetén az (1) bekezdésben 
megállapított ellenőrzési követelményeket 
a CET-technológiának a tengeri 
környezetben való kezeléséhez kapcsolódó 
bizonytalansághoz és üzemeltetési 
nehézségekhez.

Or. en

Indokolás

Valamennyi olyan intézkedést meg kell tenni, ami annak elkerüléséhez szükséges, hogy a 
CO2-tárolás a tengeri környezet károsodását okozza.

Módosítás 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A folyamatos ellenőrzést egy, a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően az üzemeltető által 
kidolgozott, a 7. cikk 5. pontjának és a 9. 
cikk 5. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott monitoringterv 

(2) A folyamatos ellenőrzést egy, a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően az üzemeltető által 
kidolgozott, a 7. cikk 5. pontjának és a 9. 
cikk 5. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott monitoringterv 
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alapján kell végezni. A tervet – a műszaki 
fejlődés figyelembevétele érdekében – a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően, de legalább ötévente át kell 
dolgozni. Az átdolgozott tervet jóváhagyás 
céljából ismét be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak.

alapján kell végezni. A jóváhagyást és 
ellenőrzést szintén az utóbbi végzi. A 
tervet – a műszaki fejlődés 
figyelembevétele érdekében – a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően, de legalább ötévente át kell 
dolgozni. Az átdolgozott tervet jóváhagyás 
céljából ismét be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A nyomon követést jóváhagyási és ellenőrzési eljárás követi a tárolás biztonságos 
elvégzésének biztosítása érdekében.

</Amend>

Módosítás 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által megállapított gyakorisággal, 
de legalább évente egyszer köteles 
megküldeni a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak:

Az üzemeltető a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által megállapított gyakorisággal, 
de legalább évente egyszer, a bejelentett 
információ egységességének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
harmonizált bejelentő nyomtatványon
köteles megküldeni a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A közös bejelentő nyomtatvány az egységesség és az átláthatóság biztosítása miatt fontos.
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Módosítás 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Rendes helyszíni ellenőrzést legalább
évente egyszer kell tartani. Ennek 
keretében ellenőrizni kell a besajtolás és a 
folyamatos ellenőrzés céljára igénybe vett 
berendezéseket, valamint a 
tárolókomplexum valamennyi releváns 
környezeti hatását.

(3) A besajtolás megkezdését követő első 
tíz évben rendes helyszíni ellenőrzést 
évente egyszer kell tartani, majd azután 
olyan rendszerességgel, amilyet a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
szükségesnek ítél. Ennek keretében 
ellenőrizni kell a besajtolás és a folyamatos 
ellenőrzés céljára igénybe vett 
berendezéseket, valamint a 
tárolókomplexum valamennyi releváns 
környezeti hatását.

Or. en

Módosítás 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős rendellenesség, illetőleg 
szivárgás esetén az üzemeltető 
haladéktalanul értesítse a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és megtegye a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az emberi egészségre vagy a 
környezetre a 4. cikk (3) bekezdésében 
említett iránymutatásokban 
meghatározandó kritériumok szerinti 
esetlegesen káros hatást gyakorló, jelentős 
rendellenesség, illetőleg szivárgás esetén 
az üzemeltető haladéktalanul értesítse a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot, és 
megtegye a szükséges korrekciós 
intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Konkrét mérhető kritériumok és referenciairánymutatások szükségesek.

Módosítás 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt korrekciós 
intézkedéseket egy, a 7. cikk 6. pontjának 
és a 9. cikk 6. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott korrekciós 
intézkedési terv alapján kell megtenni;

(2) Az (1) bekezdésben előírt korrekciós 
intézkedéseket egy, a 7. cikk 6. pontjának 
és a 9. cikk 6. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a 
Bizottságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a Bizottság által 
jóváhagyott korrekciós intézkedési terv 
alapján kell megtenni. Az intézkedéseket 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A közösségi szintű kötelező felülvizsgálat a követelmények egységes alkalmazásának 
biztosítása miatt szükséges. A polgárok teljes körűen hozzáférnek a dokumentumokhoz.

Módosítás 331
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
bármikor kérheti az üzemeltetőt, hogy a 
korrekciós intézkedési tervben szereplőktől 
eltérő vagy azokon túlmenő korrekciós 
intézkedést tegyen. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság jogosult továbbá 
bármikor maga korrekciós intézkedést 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
bármikor előírhatja az üzemeltetőnek, 
hogy a korrekciós intézkedési tervben 
szereplőktől eltérő vagy azokon túlmenő 
korrekciós intézkedést tegyen. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság jogosult 
továbbá bármikor maga korrekciós 
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tenni, és a költségeket az üzemeltetővel 
megtéríttetni.

intézkedést tenni, és a költségeket az 
üzemeltetővel megtéríttetni.

Or. en

Indokolás

Jelentős különbség van a kér és az előír között. Az előír az illetékes hatóság viselkedését 
erősíti.

</Amend>

Módosítás 332
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról.

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhely-komplexumra vonatkozó 
felelősséget a 18. cikk (1)–(4) 
bekezdésének megfelelően a hatáskörrel 
rendelkező tagállami hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettségből fakadó intézkedés
teljesítéséért. Az üzemeltető ezen 
túlmenően köteles az átadást megelőzően
gondoskodni a tárolóhely fizikai 
lezárásáról és az összes berendezés
eltávolításáról.

Or. pl

Indokolás

A CO2 geológiai tárolóival kapcsolatos felelősség azok bezárását követően – a közösségi és a 
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tagállami belső jog szerint – a helyi (országos) hatóságra háruljon.

Módosítás 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról. 

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról. Az 
üzemeltetőt a felelősség a tárolási hely 
bezárását követően legalább 100 évig 
terheli.

Or. en

Indokolás

A geológusok szerint a problémák a tárolási hely bezárása után több mint 100 évvel is 
jelentkezhetnek.
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Módosítás 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 17 cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető 
ezen túlmenően köteles gondoskodni a 
tárolóhely fizikai lezárásáról és a 
sajtolóberendezések eltávolításáról. 

(2) A tárolóhelynek az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárását követően, mindaddig, amíg a 
tárolóhelyre vonatkozó felelősséget a 18. 
cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak át nem 
adja, az üzemeltető az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felel a fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felel valamennyi, a közösségi 
jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. A tárolóhely 
bezárása csak azt követően fejeződik be, 
hogy az üzemeltető fizikailag lezárta a 
tárolóhelyet és eltávolította a 
sajtolóberendezéseket.

Or. de

Indokolás

A módosításra szükség van, először is azért, hogy a 18. cikk (1) bekezdésében rögzített 
szabályozás egyáltalán alkalmazható legyen, másodszor pedig annak megakadályozására, 
hogy a 18. cikk (1) bekezdése szerinti felelősség a lezárt tárolóhelyért a hatóságra a 
tárolóhely teljes fizikai lezárása és a sajtolóberendezések teljes eltávolítása nélkül szálljon át. 

Módosítás 335
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) (4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
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pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a tagállami hatáskörrel 
rendelkező hatóság az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően 
továbbra is felelős azok fenntartásért, a 
folyamatos és az időszakos ellenőrzésért és 
a korrekciós intézkedésekért egyaránt, 
valamint továbbra is felel valamennyi, a 
közösségi és nemzeti jog alapján egyébként 
irányadó kötelezettség teljesítéséért, 
beleértve a CO2 semlegesítése hosszú távú 
vegyi folyamatainak nyomon követéséért
az összes geológiai struktúrában. A 
bezárást követő időszakra vonatkozóan 
ezen irányelvben előírt követelményeket 
ebben az esetben a bezárást követő 
időszakra vonatkozó tervnek a 7. cikk 7. 
pontja és a 9. cikk 7. pontja szerint a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott előzetes változata 
alapján kell teljesíteni, amelyet szükség 
szerint át kell dolgozni.

Or. pl

Indokolás

Tekintettel a területfelhasználás jövőbeli érdekeire azon területeken, ahol a tárolóhelyek 
létesültek – feltétlenül szükség van a CO2 semlegesítésének kémiai folyamataira vonatkozó 
információkra.

Módosítás 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően és a 
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felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

közösségi jog egyéb vonatkozó 
rendelkezései alapján továbbra is felel a 
fenntartásért, a folyamatos és az időszakos 
ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, de a teljes felelősség az 
üzemeltetőt terheli. A bezárást követő 
időszakra vonatkozóan ezen irányelvben
előírt követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

Or. en

Indokolás

Az egyébként irányadó valamennyi kötelezettségnek az illetékes hatóságra való átruházása 
nem megfelelő jelzés a potenciális üzemeltetőknek. A közösségi jogszabályok egyéb 
rendelkezései, különösen a 2004/35/EK irányelv rendelkezései alkalmazandóak, hogy a 
szennyező fizet elvéhez közelebb álló felelősségi rendszer jöjjön létre.

Módosítás 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
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követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
maga hozza meg ezeket az intézkedéseket, 
akkor az üzemeltetővel megtérítteti a 
költségeket. Amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor a 19. cikk (2) bekezdés 
szerinti óvadékot kell igénybe venni.

Or. de

Indokolás

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung (wegen 
signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2). Im 
Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass der 
Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der Behörde 
(wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit genutzt 
wird.

Módosítás 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 

(4) A tárolóhelynek az (1) bekezdés c) 
pontja alapján végrehajtott bezárását 
követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelően továbbra is 
felel a fenntartásért, a folyamatos és az 
időszakos ellenőrzésért és a korrekciós 
intézkedésekért, továbbá továbbra is felel 
valamennyi, a közösségi jog alapján 
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egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni.

egyébként irányadó kötelezettség 
teljesítéséért. A bezárást követő időszakra 
vonatkozóan ezen irányelvben előírt 
követelményeket ebben az esetben a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
tervnek a 7. cikk 7. pontja és a 9. cikk 7. 
pontja szerint a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak benyújtott és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által jóváhagyott 
előzetes változata alapján kell teljesíteni, 
amelyet szükség szerint át kell dolgozni. 
Az üzemeltető jogilag és pénzügyileg 
továbbra is felelős marad a helyért, és 
pénzügyi tartalékot vagy azzal 
egyenértékű más biztosítékot képez a 19. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
pontjával összhangban.

Or. en

Indokolás

A helyszín bezárása után bekövetkező esetleges károk költségeit az üzemeltetők fedezik.
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