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Muudatusettepanek 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse 
täielikult määramata ajani. Käitaja peab 
selleks koostama aruande, milles tõendab 
selle tingimuse täitmist, ja esitama selle 
pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest üle 
pädevale asutusele pärast 100 aasta 
pikkuse tähtaja lõppemist ja pärast seda, 
kui on täidetud kõik säilitusloa 
tingimused vastutuse üleandmise kohta.
Käitaja peab selleks koostama aruande, 
milles tõendab selle tingimuse täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele vastutuse 
üleandmise heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Geoloogide andmetel võivad probleemid ilmneda ka rohkem kui 100 aastat pärast 
säilitamiskoha sulgemist.

Muudatusettepanek 340
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, jääb
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused
käitajale sulgemisele järgnevaks 
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või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peab selleks 
koostama aruande, milles tõendab selle 
tingimuse täitmist, ja esitama selle 
pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

vaheperioodiks, mille pikkus on vähemalt 
50 aastat. Pärast esimese 50 aasta pikkuse 
ajavahemiku lõppu antakse kohustused 
üle pädevale asutusele ainult juhul, kui 
kõigist olemasolevatest tõenditest ilmneb, 
et säilitatav süsinikdioksiid seotakse 
täielikult määramata ajani ja säilitusloa 
tingimused vastutuse üleandmise kohta 
on täidetud. Käitaja peab selleks koostama 
aruande, milles tõendab tingimuste
täitmist, ja esitama selle pädevale asutusele 
vastutuse üleandmise heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Minimaalne sulgemisjärgne vaheperiood, mille jooksul vastutus säilitamiskoha eest jääb
käitaja kanda, kaitseb pädevat asutust säilitatava süsinikdioksiidi eest enneaegselt vastutuse 
võtmise eest. See pakub ka täiendava stiimuli säilitamiskoha nõuetekohaseks haldamiseks ja 
hooldamiseks säilitamiskoha käitamise ajal ja sulgemisperioodil, sest käitajale jääb vastutus 
kindlaksmääratud ajavahemikuks ja teda ei vabastata vastutusest enne, kuni on alust eeldada, 
et säilitatav süsinikdioksiid on seotud ja kõik säilitamisloa nõuded vastutuse üleandmiseks on 
täidetud.

Muudatusettepanek 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peab selleks 
koostama aruande, milles tõendab selle 
tingimuse täitmist, ja esitama selle 

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peab selleks 
koostama aruande, milles tõendab selle 
tingimuse täitmist, ja esitama selle 
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pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks. Käitaja vastutab tema 
süüst või hooletusest tuleneva kahju eest, 
ka sel juhul, kui kahju ilmneb pärast 
käesoleva artikli kohaselt toimunud 
üleandmist.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et riskide küsimus jääb oluliseks pikaks ajaks pärast säilitamiskoha sulgemist, ei 
ole vastutuse üleandmine säilitamiskoha eest pädevale asutusele õiglane. Kui tegemist on süü 
või lohakusega, peab selle eest vastutama käitaja.

Muudatusettepanek 342
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse täielikult
määramata ajani. Käitaja peab selleks 
koostama aruande, milles tõendab selle 
tingimuse täitmist, ja esitama selle 
pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

1. Kui säilitamiskoht on artikli 17 lõike 1 
punkti a või b kohaselt suletud, antakse 
vastutus suletud säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik järgnevad sellest tulenevad 
õigusaktides sätestatud kohustused üle 
pädevale asutusele kas viimase algatusel 
või käitaja taotluse alusel, kui kõigist 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et kõik 
käesoleva direktiiviga või säilitamisloaga 
kehtestatud säilitamiskindluse tingimused 
on täidetud viisil, mis tagab, et säilitatav 
süsinikdioksiid seotakse. Käitaja peab 
selleks koostama aruande, milles tõendab
nende tingimuste täitmist, ja esitama selle 
pädevale asutusele vastutuse üleandmise 
heakskiitmiseks.

Or. en



PE409.632v01-00 6/70 AM\734311ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

„Määramata ajani” on ebaselge väljend, tegemist on nõudega, et säilitamiskindluse ja 
vastutuse üleandmise tingimused kehtestatakse kas direktiiviga või säilitamisloaga. 

Muudatusettepanek 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus otsust tehes on arvesse 
võtnud. Komisjon võib esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 344
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist pädeva asutuse heakskiitvatest
otsustest lõike 1 kohaselt, kaasa arvatud 
käitaja esitatud aruandest ja muust 
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aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon võib esitada oma arvamuse 
heakskiitva otsuse kavandi kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle esitamist komisjonile.

materjalist, mida pädev asutus otsust tehes 
on arvesse võtnud. Komisjon võib esitada 
oma arvamuse heakskiitva otsuse kohta 
kuue kuu jooksul pärast selle esitamist 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus otsust tehes on arvesse 
võtnud. Komisjon võib esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile. 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvatest otsustest, mille 
pädev asutus koostab lõike 1 kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Säilitamislubade kavandite läbivaatamismenetlus võib kohaldamisprotsessi venitada. Teeme 
ettepaneku, et siseriiklike eeskirjadega kehtestatakse nõue teavitada komisjoni uute lubade 
väljastamisest. 

Muudatusettepanek 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 2 Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
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kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus otsust tehes on arvesse 
võtnud. Komisjon võib esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile.

kõigist heakskiitvatest otsustest, mille 
pädev asutus võtab vastu lõike 1 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt vastutavad liikmesriigid käitaja vastutuse üleandmise eest 
pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon võib esitada oma arvamuse 
heakskiitva otsuse kavandi kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle esitamist komisjonile. 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist heakskiitvate otsuste kavanditest, 
mille pädev asutus koostab lõike 1 
kohaselt, kaasa arvatud käitaja esitatud 
aruandest ja muust materjalist, mida pädev 
asutus otsust tehes on arvesse võtnud. 
Komisjon esitab oma siduva arvamuse 
heakskiitva otsuse kavandi kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle esitamist komisjonile. 
Artikli 6 lõike 2a sätteid kohaldatakse ka 
heakskiitva otsuse kavandi suhtes.

Or. en

Selgitus

Siduv läbivaatamine ühenduse tasandil on vajalik, et kindlustada nõuete rakendamise 
järjepidevus. 
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Muudatusettepanek 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus teavitab komisjon 
lõplikust otsusest, esitades põhjenduse 
juhul, kui otsus ei lange kokku komisjoni 
arvamusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus teavitab komisjon 
lõplikust otsusest, esitades põhjenduse 
juhul, kui otsus ei lange kokku komisjoni 
arvamusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus teavitab komisjon lõplikust 
otsusest, esitades põhjenduse juhul, kui 
otsus ei lange kokku komisjoni 
arvamusega.

3. Pädev asutus teavitab komisjoni
lõplikust otsusest.

Or. en

Selgitus

Säilitamislubade kavandite läbivaatamismenetlus võib kohaldamisprotsessi edasi lükata. 
Teeme ettepaneku, et siseriiklike eeskirjadega kehtestatakse nõue teavitada komisjoni uute 
lubade väljastamisest. 

Muudatusettepanek 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 jätkatakse seire järjepidevat 
teostamist vähemalt 30 aasta jooksul 
alates loa väljastamise päevast. 

Or. en

Selgitus

Pidevat seiret tuleks jätkata vähemalt 30 aasta jooksul, et tagada ohutu säilitamine 
süsinikdioksiidi säilitamiskompleksides ja luua eeldused võimalikult kiireks 
parandusmeetmete võtmiseks lekke korral. 
Ajavahemik pärast süsinikdioksiidi säilitamiskoha kasutamise lõpetamist on kõige tähtsam, 
sest üldisel pitseerimisel võib olla negatiivne toime kaljupinnasele (rõhk, süsinikdioksiidi 
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liikumine, leke jne)
Muudatusettepanek kaitseb liikmesriiki käitaja pettuse või hooletuse eest.

Muudatusettepanek 352
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib regulaarse 
kontrollimise lõpetada ja vähendada seire 
teostamist tasemeni, mis võimaldab 
kindlaks teha lekete ilmnemise või olulise 
eeskirjade eiramise. Kui leke või oluline 
eeskirjade eiramine on kindlaks tehtud, 
võtab pädev asutus vajalikud 
parandusmeetmed. Juhul kui 
säilitamiskoha sulgemine ja/või vastutuse 
üleandmine põhineb ebatäpsetel või 
valeandmetel, kannab käitaja 
parandusmeetmete võtmise ja inimeste 
tervisele või keskkonnale põhjustatud 
kahjuga seotud kulud. Muudel juhtudel 
kaetakse asjaomased kulud, samuti 
seirekulud artiklis 19 a osutatud fondi 
vahenditest, mida rahastatakse käitajate 
maksete abil ja mida haldab pädev asutus. 

Or. en

Selgitus

Seire pärast vastutuse üleandmist annab täiendava kindluse tagamaks, et säilitamiskohad 
talitlevad ka edaspidi ettenähtud viisil.

Kõnealuse direktiivi ettepaneku kohaselt kannab pärast vastutuse üleandmist seire- ja 
paranduskulud pikaajalises perspektiivis üksnes liikmesriik (ja määratluse kohaselt 
maksumaksjad), välja arvatud juhul, kui tõestatakse käitaja süü või hooletus. On igati 
õiglane, et seire- ja heastamiskulude katmiseks pärast vastutuse üleandmist loodaks fond, 
mille vahendid moodustatakse käitajate maksete abil.
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Muudatusettepanek 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust. 

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
vähendada tasemeni, mis võimaldab 
kindlaks teha lekete ilmnemise või olulise 
eeskirjade eiramise. Kui tehakse kindlaks 
leke või oluline eeskirjade eiramine, 
intensiivistatakse seiret siiski uuesti, et 
hinnata probleemi ulatust ja 
parandusmeetmete tõhusust.

Or. de

Selgitus

Õigus alustada seiret uuesti pärast vastutuse üleandmist võimaldab avastada lekkeid, mis 
omakorda on seire taasalustamise eelduseks, kuid alles sellel hetkel, kui kahju on juba 
tekkinud. Selle asemel tuleks seire teostamist jätkata vähemalt miinimumtasemel. 

Muudatusettepanek 354
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust. 

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
vähendada tasemeni, mis võimaldab 
kindlaks teha lekete ilmnemise või olulise 
eeskirjade eiramise. Kui tehakse kindlaks 
leke või oluline eeskirjade eiramine, 
intensiivistatakse seiret siiski uuesti, et 
hinnata probleemi ulatust ja 
parandusmeetmete tõhusust.
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Or. en

Selgitus

Seiret on vaja läbi viia ka pärast vastutuse üleandmist pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust. 

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 jätkatakse seire teostamist 
järgneva 100 aasta jooksul. Pärast selle 
ajavahemiku lõppu võib seiret oluliselt 
vähendada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust.

Or. en

Selgitus

Geoloogide andmetel võivad probleemid ilmneda ka rohkem kui 100 aastat pärast 
säilitamiskoha sulgemist.

Muudatusettepanek 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamist
vähendada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, alustatakse 
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seiret siiski uuesti, et hinnata probleemi 
ulatust ja parandusmeetmete tõhusust. 

seiret siiski täies ulatuses uuesti, et hinnata 
probleemi ulatust ja parandusmeetmete 
tõhusust.

Or. en

Selgitus

Oluline on jätkata teatud tasemel seiret pärast säilitamiskoha sulgemist ja ajani, kuni 
sisseviidud süsinikdioksiid on täielikult stabiliseerunud.

Muudatusettepanek 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Seire teostamise kestust pärast 
vastutuse üleandmist võib pikendada või 
seiret uuesti alustada, juhul kui tehakse 
kindlaks leke või oluline eeskirjade 
eiramine.

Or. en

Selgitus

Pidevat seiret tuleks jätkata vähemalt 30 aasta jooksul, et tagada ohutu säilitamine 
süsinikdioksiidi säilitamiskompleksides ja luua eeldused võimalikult kiireks 
parandusmeetmete võtmiseks lekke korral. 

Ajavahemik pärast süsinikdioksiidi säilitamiskoha kasutamise lõpetamist on kõige tähtsam, 
sest üldisel pitseerimisel võib olla negatiivne toime kaljupinnasele (rõhk, süsinikdioksiidi 
liikumine, leke jne)

Muudatusettepanek kaitseb liikmesriiki käitaja pettuse või hooletuse eest
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Muudatusettepanek 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Juhul kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine, võtab pädev 
asutus vajalikud parandusmeetmed.
Juhul kui säilitamiskoha sulgemine 
põhineb ebatäpsetel või valeandmetel, 
kannab käitaja parandusmeetme võtmise 
kulud ja vastutab inimeste tervisele või 
keskkonnale tehtud kahju eest. Muudel 
juhtudel kaetakse asjaomased kulud, 
samuti seirekulud artiklis 19 a osutatud 
fondi vahenditest, mida rahastatakse 
käitajate maksete abil ja mida haldab 
pädev asutus.

Or. en

Selgitus

Juhul kui vastutuse üleandmist põhjendati valeandmetega, kannab säilitamiskoha käitaja 
keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatud kahju heastamise kulud.

Muudatusettepanek 359
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt. Sätet ei kohaldata, juhul kui 
säilitamiskoha sulgemine põhineb käitaja 
süü või hooletuse tõttu ebatäpsetel või 
valeandmetel. Sellisel juhul kannab 
käitaja inimeste tervisele või keskkonnale 
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tehtud kahju heastamiseks võetud 
parandusmeetmete kulud. Muudel 
juhtudel kaetakse asjaomased kulud, 
samuti seirekulud artiklis 19 a osutatud 
fondi vahenditest, mida rahastatakse 
käitajate maksete abil ja mida haldab 
pädev asutus. 

Or. en

Selgitus

Kõnealuse direktiivi ettepaneku kohaselt kannab pärast vastutuse üleandmist seire- ja 
paranduskulud pikaajalises perspektiivis üksnes liikmesriik (ja määratluse kohaselt 
maksumaksjad), välja arvatud juhul, kui tõestatakse käitaja süü või hooletus. On igati 
õiglane, et seire- ja heastamiskulude katmiseks pärast vastutuse üleandmist loodaks fond, 
mille vahendid kogutakse käitajate maksete abil.

Muudatusettepanek 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt
käitajalt. Sätet ei kohaldata ebatäpsete 
andmete esitamise, asjaomaste andmete 
varjamise, hooletuse, tahtliku pettuse või 
väärkasutamise korral. Käesolev säte ei 
piira artikli 19 lõike 2 a kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et käitajalt saab ka pärast vastutuse pädevale asutusele üleandmist 
heastamist nõuda, juhul kui kehtivad lõike 2 tingimused. Lõige 3 sätestab, et üldiselt on 
asjaomaste kulude katmine võimalik ka artikli 19 lõikes 3 (uus) osutatud fondi kaudu. 
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Muudatusettepanek 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt, välja arvatud juhul, kui kahju 
tekkis käitaja süü või hooletuse tõttu, isegi 
kui kahju ilmneb alles pärast artiklis 18 
osutatud üleandmist.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et riskide küsimus jääb oluliseks pikaks ajaks pärast säilitamiskoha sulgemist, ei 
ole vastutuse üleandmine säilitamiskoha eest pädevale asutusele õiglane. Kui tegemist on süü 
või lohakusega, peab selle eest vastutama käitaja.

Muudatusettepanek 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui säilitamiskoht on suletud artikli 17 
lõike 1 punkti c kohaselt, loetakse 
vastutuse üleandmine toimunuks, kui 
olemasolevatest tõenditest ilmneb, et 
säilitatav süsinikdioksiid seotakse 
täielikult määramata ajani, ning pärast 
säilitamiskoha pitseerimist ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eemaldamist.

7. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 nõutakse 
tekkinud kulud sisse endiselt käitajalt, 
juhul kui oluline eeskirjade eiramine 
toimub käitaja süül.

Or. en
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Selgitus

Pidevat seiret tuleks jätkata vähemalt 30 aasta jooksul, et tagada ohutu säilitamine
süsinikdioksiidi säilitamiskompleksides ja luua eeldused võimalikult kiireks 
parandusmeetmete võtmiseks lekke korral. 
Ajavahemik pärast süsinikdioksiidi säilitamiskoha kasutamise lõpetamist on kõige tähtsam, 
sest üldisel pitseerimisel võib olla negatiivne toime kaljupinnasele (rõhk, süsinikdioksiidi 
liikumine, leke jne)
Muudatusettepanek kaitseb liikmesriiki käitaja pettuse või hooletuse eest

Muudatusettepanek 363
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja 
esitab liikmesriigi määratud korras kas 
rahalise või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.

1. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
taotleja esitab komisjoni ja liikmesriigi 
määratud korras kas rahalise või muu 
samaväärse tagatise enne säilitamisloa 
taotluse esitamist, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi rakendamisest
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. pl

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia kohaldamiseks vajalike rahaliste 
vahendite moodustamiseks on võimalik kasutada saastemaksu.

Muudatusettepanek 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab
säilitamist alustades läbipaistva menetluse 
abi kontrollitud maksevõime ja 
riskipõhiselt hinnatud võimaliku kahju 
suuruse alusel kas rahalise või muu 
samaväärse tagatise, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi kohaselt väljaantud 
loast tulenevate kohustuste, kaasa arvatud 
sulgemiskorra ja sulgemisjärgsete 
kohustuste ning kõigi direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga kindlustatakse tagatiste nõuetekohasus. 

Muudatusettepanek 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne
säilitamisloa väljastamist, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi kohaselt väljaantud 
loast tulenevate kohustuste, kaasa arvatud 
sulgemiskorra ja sulgemisjärgsete 
kohustuste ning kõigi direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. de
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Selgitus

Rahalise tagatise esitamise nõue enne loataotluse esitamist on liiga karm ja kulukas. Rahalise 
tagatise esitamine enne loa väljastamist on aga kindlasti vajalik.

Rahalise tagatise suurust tuleb täpsustada EL tasandil ja määrata piisavalt kõrge tagatis. 

Muudatusettepanek 366
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise
või muu samaväärse tagatise enne
säilitamisloa väljastamist, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi kohaselt väljaantud 
loast tulenevate kohustuste, kaasa arvatud 
sulgemiskorra ja sulgemisjärgsete 
kohustuste ning kõigi direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. de

Selgitus

Rahalise tagatise esitamise nõue enne loataotluse esitamist on liiga karm ja kulukas. Rahalise 
tagatise esitamine enne loa väljastamist on aga kindlasti vajalik.

Muudatusettepanek 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
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või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

või muu samaväärse tagatise pärast 
säilitamisloa andmist, et tagada kõigi 
käesoleva direktiivi kohaselt väljaantud 
loast tulenevate kohustuste, kaasa arvatud 
sulgemiskorra ja sulgemisjärgsete 
kohustuste ning kõigi direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine. 

Or. en

Selgitus

Liiga kõrgete kulude vältimine.

Muudatusettepanek 368
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine.
Komisjon kehtestab suunised, mille 
kohaselt liikmesriigid määravad rahalise 
tagatise suuruse ja kehtestavad rahalise 
tagatise miinimumsumma.

Or. en

Selgitus

Et tagada käitajatele võrdsed tegevustingimused kogu ELis ja ära hoida 
konkurentsimoonutusi, peaks komisjon liikmesriikide jaoks välja töötama suunised asjakohase 
rahalise tagatise arvutamise jaoks ja kehtestama rahalise tagatise miinimumsumma.
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Muudatusettepanek 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevate kohustuste täitmine. 

1. Liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab 
liikmesriigi määratud korras kas rahalise 
või muu samaväärse tagatise enne 
säilitamisloa taotluse esitamist, et tagada 
kõigi käesoleva direktiivi kohaselt 
väljaantud loast tulenevate kohustuste, 
kaasa arvatud sulgemiskorra ja 
sulgemisjärgsete kohustuste ning kõigi 
direktiivi 2003/87/EÜ ja direktiivi
2004/35/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevate kohustuste täitmine. Rahaline 
tagatis tuleks kehtestada suuruses, mis 
võimaldaks täita kohustused kahju puhul, 
mille on tekitanud kolmas isik, samuti 
katta keskkonnakahju heastamiskulud, 
kuid mitte vähem kui [x] miljardit eurot. 

Or. en

Selgitus

Rahalise tagatise olemasolu kindlustamiseks tuleb võtta vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks, et võtta arvesse muutusi 
lekkeriski hinnangutes, kohandatakse 
rahalise tagatise tingimusi korrapäraste 
ajavahemike järel, sealhulgas rahalise 
tagatise kehtivuse pikendamise võimalust 
isegi pärast vastutuse üleandmist pädevale 
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asutusele vastavalt artiklile 18.

Or. en

Selgitus

Rahaline tagatis peab kehtima ka pärast vastutuse üleandmist pädevale asutusele, olenemata 
sellest, kas lekkerisk esineb või mitte. Kõnealune rahaline tagatis kindlustab seire teostamise 
ja võimalikud parandusmeetmed, arvestades artikli 18 muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud rahalist või muud
samaväärset tagatist hoitakse:

2. Lõikes 1 nimetatud rahaline või muu 
samaväärne tagatis jääb kehtivaks ja 
täitmisele pööratavaks:

a) pärast seda, kui säilitamiskoht on 
artikli 17 lõike 1 punkti a või b kohaselt 
suletud, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
on artikli 18 lõigete 1–4 kohaselt üle antud 
pädevale asutusele;

a) pärast seda, kui säilitamiskoht on 
artikli 17 lõike 1 punkti a või b kohaselt 
suletud, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
on artikli 18 lõigete 1–4 kohaselt üle antud 
pädevale asutusele, arvestades vajaduse 
korral lõike 1 a sätteid;

Or. en

Selgitus

Rahaline tagatis tuleb kindlustada ka pärast vastutuse üleandmist pädevale asutusele, 
olenemata sellest, kas lekkerisk esineb või mitte. Kõnealune rahaline tagatis kindlustab seire 
teostamise ja võimalikud parandusmeetmed, arvestades artikli 18 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alates süsinikdioksiidi sisseviimise 
alustamisest kuni säilitamiskoha 
sulgemiseni maksab käitaja fondi aasta 
lõpul 2 % saastekvootide väärtusest, mida 
käitise käitaja ei pidanud direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt sellel aastal 
tagastama süsinikdioksiidi säilitamise 
tõttu selles säilitamiskohas. Kõnealuse 
fondi vahendeid kasutatakse kulude 
katmiseks, mis ilmnevad pärast vastutuse 
üleandmist pädevale asutusele. Fondi 
asutamise eest vastutab liikmesriik.

Or. de

Selgitus

Ka pärast vastutuse üleandmist pädevale asutusele on vaja vahendeid personali-, seire-, 
võimalike parandusmeetmete ja jooksvate majanduskulude katmiseks ning lekete tõttu 
tekkinud ja muude asjaomaste kahjude hüvitamiseks. Seire ja eriti kolmemõõtmelised 
seismilised uuringud on töö- ja kapitalimahukad ning puuraukude järelevalve ning vajadusel 
nende uuesti avamine ja sulgemine võib nõuda märkimisväärseid kulutusi. Siinkohal tuleb 
kindluse mõttes järgida ettevaatusprintsiipi ning „saastaja maksab” põhimõtet.

Muudatusettepanek 373
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Reservfond

Liikmesriigis asutatakse eraldi 
reservfond, mille tegevus tagatakse 
aastamaksete abil, mida säilitamiskoha 
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käitajad maksavad alates süsinikdioksiidi 
sisseviimise alustamisest. Kõnealust fondi 
haldab ja selle tegevust korraldab pädev 
asutus. Käitajate maksete suurus seotakse 
säilitamiskoha võimsusega, mida 
arvestatakse süsinikdioksiidi
mahuühikutes, käitaja eelnevate 
tegevustulemustega ja säilitamiskoha 
riskiprofiiliga, mida hinnatakse I lisas 
sätestatud kriteeriumide alusel. Makseid 
jätkatakse, kuni vastutuse üleandmine 
pädevale asutusele on lõpule viidud. 
Pädev asutus kasutab fondi vahendeid 
seire-, järelevalve- ja parandamiskulude 
katmiseks pärast vastutuse ülevõtmist, ja 
erandkorras ka enne kõnealust 
ülevõtmist, kui kohustuse täitmine ei ole 
reguleeritud direktiiviga 2004/35/EÜ või 
direktiiviga 2003/87/EÜ, ja/või rahaline 
tagatis on ebapiisav või pole kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Eraldi reservfondi loomine kindlustab liikmesriikidele täiendava rahalise tagatise seire-, 
järelevalve- ja parandamiskulude katmiseks, kui käitajad on vastutuse säilitamiskohtade eest 
neile üle andnud. See tagab ka täiendava sissetulekuallika liikmesriikidele käitaja 
maksejõuetuse korral või ettenägematute kohustuste tekkimise puhul, mis ei ole reguleeritud 
direktiiviga 2004/35/EÜ või direktiiviga 2003/87/EÜ.

Muudatusettepanek 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Liikmesriigis asutatakse eraldi 
reservfond, mille tegevus tagatakse 
aastamaksete abil, mida säilitamiskoha 
käitaja ja energiatootja maksavad ühiselt. 
Fondi haldab ja tegevust korraldab pädev 
asutus. Käitajate maksed on
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proportsionaalsed säilitamiskoha 
võimsusega, mida arvestatakse 
süsinikdioksiidi mahuühikutes, käitaja 
eelnevate tegevustulemustega ja 
säilitamiskoha riskiprofiiliga, mida 
hinnatakse I lisas sätestatud kriteeriumide 
alusel. Maksed lõpetatakse pärast 
vastutuse üleandmist pädevale asutusele. 
Fondi vahendeid kasutatakse seire- ja 
parandusmeetmete, samuti tavalise kahju 
(nt tervisele, varale jne tekitatud kahju) ja 
keskkonnakahju heastamiskulude 
katmiseks pärast vastutuse üleandmist, ja 
erandkorras ka enne kõnealust 
üleandmist, kui kohustuse täitmine ei ole 
reguleeritud direktiiviga 2004/35/EÜ või 
direktiiviga 2003/87/EÜ, ja/või rahaline 
tagatis on ebapiisav või pole kättesaadav. 

Or. en

Selgitus

Elektritootjad ja säilitamiskoha käitajad peaksid tegema ühiseid sissemakseid fondi, mille 
eesmärgiks on katta seire- ja parandusmeetmete kulud pärast vastutuse üleandmist, samuti 
kahju heastamise kulud.

Muudatusettepanek 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil. Selleks
paigaldatakse täiendavad torujuhtmed 
üldiselt nii, et nad suudaksid vastu võtta 
põhimõtteliselt iga teatud minimaalsete 
tehniliste omadustega süsinikdioksiidi 
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voolu. Selle väärtus määratakse kindlaks 
komiteemenetluse korras.

Or. de

Selgitus

Sellega hoitakse ära juurdepääsupiirangud ja diskrimineerimine väidetava tehnilise 
sobimatuse ettekäändel. Lisaks sellele tagatakse igale Euroopa käitiseehitajale kindlustunne, 
et tema süsinikdioksiidi – tingimusel, et ta tagab selle vastavuse teatud kvaliteedistandardile –
ei jäeta transpordivõrgust välja tehnilise sobimatuse tõttu.

Muudatusettepanek 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et võimalikel 
kasutajatel on vastavalt lõigetele 2–4 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
toodetud ja kogutud süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamise eesmärgil. 
Kasutajad kannavad kõik võrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsu kulud. 

Or. en

Selgitus

Elektritootjad peaksid katma enda tekitatud süsinikdioksiidi transpordikulud (ja muidugi ka 
säilitamiskulud).
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Muudatusettepanek 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras
ja seda teostab veoettevõtja, kelle tegevus 
on täielikult lahutatud säilitamiskoha 
käitaja ja kasutajate (st energiatootjate) 
tegevusest. Liikmesriik kohaldab õiglase ja 
avatud juurdepääsu eesmärke, võttes 
arvesse:

Or. en

Selgitus

Vaba konkurentsi ja võrdse juurdepääsu tagamiseks peab veoettevõtjate tegevus olema 
täielikult lahutatud nii säilitamiskoha käitajate kui energiatootjate tegevusest.

Muudatusettepanek 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras 
läbipaistvalt, objektiivselt ja 
mittediskrimineerivalt. Liikmesriik 
kohaldab õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke, võttes arvesse:

Or. en

Selgitus

Vaba juurdepääs tuleb tagada liikmesriikide kehtestatud läbipaistvate ja objektiivsete 
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kriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 379
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab vaba juurdepääsu 
põhimõtet mittediskrimineerivatel 
tingimustel, võttes arvesse:

Or. en

Selgitus

Väljend „õiglane” võib õigustekstis tekitada tõlgendamise tõttu probleeme, sest sisaldab 
subjektiivset ja eetilist mõõdet, termin „mittediskrimineeriv” on üldmõiste.

Muudatusettepanek 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
ning mittediskrimineeriva juurdepääsu 
eesmärke, võttes arvesse

Or. de

Selgitus

Avatud ja mittediskrimineeriv juurdepääs õiglastel tingimustel on käitajate jaoks otsustava 
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tähtsusega.

Muudatusettepanek 381
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik kohaldab õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke, võttes arvesse:

2. Lõikes 1 nimetatud juurdepääs tagatakse 
liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korras. 
Liikmesriik tagab õiglase ja avatud 
juurdepääsu, võttes arvesse:

Or. fi

Muudatusettepanek 382
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevat või reaalselt saavutatavat
säilitamisvõimsust artikli 4 alusel 
kindlaksmääratud piirkondades ning 
olemasolevat ja reaalselt saavutatavat
veojõudlust;

a) olemasolevat säilitamisvõimsust artikli 4 
alusel kindlaksmääratud piirkondades ning 
olemasolevat veojõudlust;

Or. en

Selgitus

Väljend „reaalselt saavutatav” on välja jäetud, sest meie arvates viitab see võimsuste 
laiendamise kohustusele. Pidades silmas majanduslikku elujõulisust seoses kõrgete 
investeerimiskuludega, peab olema võimalik sõlmida klientidega pikaajalisi lepinguid 
transpordile ja säilitamiskohtadele juurdepääsu kohta.
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Muudatusettepanek 383
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) oma osa rahvusvaheliste õigusaktide ja 
ühenduse õigusaktide kohastest 
süsinikdioksiidiheite vähendamise 
kohustustest, mida ta kavatseb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu, 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja on jäetud kogu lause. Rahvusvahelistele ja Euroopa kokkulepetele vastavate 
spetsiifiliste vähendamiskohustuste või rakendamisstandardite sisseviimine juurdepääsu 
reguleerivatesse riiklikesse õigusaktidesse ei anna midagi juurde ja võib esile kutsuda eri 
liikmesriikide käitajate ebavõrdse kohtlemise.

Muudatusettepanek 384
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajadust arvestada säilitamiskoha või
süsinikdioksiidi transpordivõrkude 
omaniku või käitaja nõuetekohaselt 
põhjendatud mõistlike vajadustega ja kõigi 
teiste säilitamiskoha või võrgu või sellega 
seotud töötlus- või käitlusrajatiste 
kasutajate huvidega, keda see võib 
mõjutada; ja

d) vajadust arvestada säilitamiskoha või 
süsinikdioksiidi transpordivõrkude 
omaniku või käitaja nõuetekohaselt 
põhjendatud mõistlike vajadustega ja kõigi 
teiste säilitamiskoha või võrgu või sellega 
seotud töötlus- või käitlusrajatiste 
kasutajate huvidega, keda see võib 
mõjutada. Säilitamiskoha või 
süsinikdioksiidi transpordivõrgu omaniku 
või käitaja mõistlikud vajadused on 
eelkõige turvaline võimalus enda toodetud 
või eraldatud süsinikdioksiidi voolu 
transportimiseks või ladustamiseks 



PE409.632v01-00 32/70 AM\734311ET.doc
Freelance-tõlge

ET

vastavalt olemasolevale võimsusele, 
samuti vajaliku rahalise tagatise 
säilitamine käitiste infrastruktuuri või 
käitamise arendamiseks;

Or. en

Selgitus

See peaks olema esmane eesmärk, et süsinikdioksiidi säilitamiskohtade ja transpordivõrkude
käitajatel oleks õigus kasutada kogumise ja säilitamise seadmeid, st ka säilitamisvõimsusi 
nende enda süsinikdioksiidi voolu jaoks ja nende enda kohustuslike süsinikdioksiidi 
vähendamise eesmärkide saavutamiseks, et neil oleks tugev stiimul vajalike suurte 
investeeringute tegemiseks vajalike käitiste ehitamiseks, st ka arendamiseks. 

Muudatusettepanek 385
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tuleb kehtestada nõuetekohased 
sätted tingimuste loomiseks 
süsinikdioksiidi voolu piiriüleseks ja 
läbiveoks viisil, mis hoiab ära võimalike 
kasutajate geograafilisest asukohast 
tulenevad konkurentsimoonutused ELi 
piires.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et selliste liikmesriikide käitajad nagu Kreeka ei satu liiga ebasoodsasse 
olukorda oma geograafilise asukoha või säilitamiskohtade arengu võimalike piirangute tõttu.
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Muudatusettepanek 386
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Süsinikdioksiidi transpordivõrgu 
käitajad ja säilitamiskohtade käitajad 
võivad juurdepääsust keelduda, kui neil 
puudub vajalik võimsus. Sellist keeldumist 
tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

3. Süsinikdioksiidi transpordivõrgu 
käitajad ja säilitamiskohtade käitajad 
võivad juurdepääsust keelduda, kui neil 
puudub vajalik võimsus või kui see ei ole 
majanduslikult mõistlik. Sellist keeldumist 
tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

Or. en

Selgitus

Euroopa ja liikmesriikide õigusaktid, mis reguleerivad gaasituru/gaasi transpordi küsimusi, 
sätestavad põhimõtteliselt samasuguseid erandeid, mis on mõistlikud ja põhjendatud. 

Muudatusettepanek 387
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Vabastused

1. Peamised uued süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise infrastruktuurid 
võib taotluse korral vabastada artikli 20 
nõuete täitmisest kindlaksmääratud 
ajavahemikuks järgmistel tingimusel: 
a) investeeringul on niisugune riskitase, 
et seda ei tehtaks, kui nimetatud vabastus 
ei kehtiks;
b) vabastus ei kahjusta konkurentsi ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
turu tõhusat toimimist. 
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2. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
teha igal üksikjuhul eraldi otsuse lõikes 1 
nimetatud vabastuse kohta. Juhul kui 
asjaomane infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, 
võtavad liikmesriikide pädevad asutused 
vastu ühise otsuse. Vabastuse andmise
korral kohaldatakse järgmisi tingimusi: 
a) vabastus kehtib uue infrastruktuuri 
osalise või kogu võimsuse suhtes; 
b) otsuse langetamisel vabastuse kohta 
kaalutakse vajadust kehtestada 
tingimused vabastuse kehtivustähtaja ja 
infrastruktuurile mittediskrimineeriva 
juurdepääsu kohta igal üksikjuhtumil 
eraldi. Otsustades tingimuste üle, tuleb 
eelkõige võtta arvesse lepingute tähtaegu, 
ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva 
võimsuse ümberehitusi, projekti tähtaega 
ja siseriiklikke tingimusi;
c) vabastuse andmisel võib pädev asutus 
teha otsuseid infrastruktuuri juhtimise 
eeskirjade ja mehhanismide ning 
võimsuse jaotamise kohta, kui see ei 
takista pikaajaliste lepingute rakendamist;
d) vabastusotsust, sealhulgas sellega 
seotud tingimusi, tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada ning need avaldada.
3. Liikmesriigi pädevad asutused 
kehtestavad selge ja kindla menetluse 
käesoleva artikli kohaste otsuste 
vaidlustamiseks. 
4. Käesoleva artikli kohaselt heaks 
kiidetud vabastuse tingimusi ei muudeta 
tagasiulatuvalt ilma kõikide poolte 
nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks kehtestama sätted, mis lubavad liikmesriikidel anda täpselt määratletud 
tingimustel vabastusi kolmandate isikute süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
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infrastruktuurile juurdepääsu eeskirjade nõuete täitmisest. Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise metoodika kasutamine nõuab suuri investeeringuid infrastruktuuri. Selleks, et ligi 
meelitada piisavalt kapitali investeerijaid, peab neil olema kindlus, et nende investeeringud 
ennast ära tasuvad. Käesoleva muudatusettepaneku eeskujuks on direktiivi 2003/55/EÜ (teine 
maagaasidirektiiv) artikkel 22.

Muudatusettepanek 388
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Vabastused

1. Peamised uued süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise infrastruktuurid 
võib taotluse korral vabastada artikli 20 
nõuete täitmisest kindlaks määratud 
ajavahemikuks järgmistel tingimusel:
a) investeeringul on niisugune riskitase, 
et seda ei tehtaks, kui nimetatud vabastus 
ei kehtiks;
b) vabastus ei kahjusta konkurentsi ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
turu tõhusat toimimist. 
2. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
teha igal üksikjuhul eraldi otsuse lõikes 1 
nimetatud vabastuse kohta. Juhul kui 
asjaomane infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, 
võtavad liikmesriikide pädevad asutused 
vastu ühise otsuse. Vabastuse andmise
korral kohaldatakse järgmisi tingimusi: 
a) vabastus kehtib uue infrastruktuuri 
osalise või kogu võimsuse suhtes või kogu 
või osalise muudetud või suurendatud 
võimsuse suhtes;
b) otsuse langetamisel vabastuse kohta 
kaalutakse vajadust kehtestada 
tingimused vabastuse kehtivustähtaja ja 
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infrastruktuurile mittediskrimineeriva 
juurdepääsu kohta igal üksikjuhtumil 
eraldi. Otsustades tingimuste üle, tuleb 
eelkõige võtta arvesse lepingute tähtaegu, 
ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva 
võimsuse ümberehitusi, projekti tähtaega 
ja siseriiklikke tingimusi;
c) vabastuse andmisel võib pädev asutus 
teha otsuseid infrastruktuuri juhtimise 
eeskirjade ja mehhanismide ning 
võimsuse jaotamise kohta, kui see ei 
takista pikaajaliste lepingute rakendamist;
d) vabastusotsust, sealhulgas sellega 
seotud tingimusi, tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada ning need avaldada.

Or. en

Selgitus

Toetame OGP (International Association of Oil and Gas Producers) muudatusettepanekut 
uue artikli 20 a osas mõne väikese muudatusega. Kuna praegu ei ole süsinikdioksiidi 
kogumise, edastamise ja ladustamise infrastruktuuri veel olemas, siis peetakse asjakohaseks, 
et liikmesriigid võivad vabastada kolmandate isikute juurdepääsueeskirjade nõuete täitmisest.
Võrreldavad sätted on olemas ka Euroopa ning vastavalt siseriiklikke gaasiturge (gaasi 
edastamine) reguleerivates õigusaktides. 

Muudatusettepanek 389
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide ja kolmandate riikide 
piiriüleste vaidluste lahendamine on 
reguleeritud rahvusvahelise õigusega.

Or. pl
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Selgitus

Säilituskompleksi sisaldav geosfääri osa võib osutuda suuremaks kui olemasolevad 
geoloogiliste uuringute andmed lubavad eeldada, ning väljuda ühenduse piiridest ja ulatuda 
kolmandate riikide territooriumile.

Muudatusettepanek 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 
säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele.

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 
säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele. Piiriüleste säilitamiskohtade 
korral vastutab loa väljastamise eest selle 
liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumist säilitamiskoht hõlmab 
arvatavalt kõige suurema osa.

Or. de

Selgitus

Aitab kaasa jurisdiktsiooni ja vastutuse kindlaksmääramisele.

Muudatusettepanek 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi, 
piiriüleste säilitamiskohtade või piiriüleste 
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säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele.

säilitamiskomplekside korral peavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
vastama ühiselt käesoleva direktiivi ja 
muude asjaomaste ühenduse õigusaktide 
nõuetele. Piiriüleste säilitamiskohtade 
korral vastutab loa väljastamise eest selle 
liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumist säilitamiskoht hõlmab 
arvatavalt kõige suurema osa.

Or. en

Selgitus

Vastutuse selgitamine.

Muudatusettepanek 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus loob kõigi suletud 
säilitamiskohtade ja neid ümbritsevate 
säilitamiskomplekside registri, mis sisaldab 
kaarte nende territoriaalse ulatuse kohta, 
ning haldab seda registrit.

1. Pädev asutus loob kõigi suletud 
säilitamiskohtade ja neid ümbritsevate 
säilitamiskomplekside registri, mis sisaldab 
kaarte nende territoriaalse ulatuse kohta, 
ning haldab seda registrit ja muid 
asjakohaseid andmeid, mis võimaldavad 
otsustada, kas säilitatud süsinikdioksiid 
on seotud püsivalt ja täielikult.

Or. de

Selgitus

Registri ülesanne on säilitada andmeid, mille alusel hinnata ja määratleda säilitamiskohaga 
seotud riske või tegevust, mis võiks säilitamiskohta ohustada. Ainult kaartidest selleks ei piisa
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Muudatusettepanek 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Algusfaasi toetamine

Komisjon koostab hiljemalt 2008. aasta 
lõpuks rahastamiskava süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise algusfaasi 
toetamiseks. Kõnealust finantsinstrumenti 
on võimalik ajavahemikus 2008 kuni 2012 
rahastada ELi eelarve ärakasutamata 
vahenditest ja alates 2013. aastast
kasutada rahastamiseks teatud osa tulust, 
mis on saadud saastekvootide 
enampakkumisel ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemis.

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rahastamise konkreetne kord on kavatsuse 
elluviimiseks hädavajalik, et tagada tehnoloogia kasutamine kogu Euroopa ulatuses ja 
kindlustada selle laiaulatuslik rakendamine.

Muudatusettepanek 394
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 29 – punkt 1 – punkt a
Direktiiv 85/337/EEÜ
I lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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16. Gaasi, nafta või kemikaalide 
edastamiseks mõeldud torujuhtmed ja
geoloogilise säilitamise eesmärgil 
süsinikdioksiidi voolu edastamiseks 
mõeldud torujuhtmed läbimõõduga üle 
800 mm ja pikkusega üle 40 km, kaasa 
arvatud nendega seotud pumbajaamad.

16. Torujuhtmed läbimõõduga üle 
800 mm ja pikkusega üle 40 km, mis on 
mõeldud:

a) gaasi, nafta või kemikaalide
edastamiseks;
b) geoloogilise säilitamise eesmärgil 
süsinikdioksiidi voolu edastamiseks, kaasa 
arvatud nendega seotud pumbajaamad.

Or. en

Selgitus

Esitatud määratlus on vaja selgemaks muuta. Meie tõlgenduse kohaselt on määratluses 
osutatud seotud pumbajaamad ning torustikud keskkonnamõju hindamise direktiivi 
reguleerimisalas, olenemata edastatava voolu iseloomust. Seetõttu esitame järgmise
sõnastusettepaneku.

Muudatusettepanek 395
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
Direktiiv 85/337/EEÜ
I lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Gaasi, nafta või kemikaalide 
edastamiseks mõeldud torujuhtmed ja 
geoloogilise säilitamise eesmärgil 
süsinikdioksiidi voolu edastamiseks 
mõeldud torujuhtmed läbimõõduga üle 
800 mm ja pikkusega üle 40 km, kaasa 
arvatud nendega seotud pumbajaamad.

16. Gaasi, nafta või kemikaalide 
edastamiseks mõeldud torujuhtmed ja 
geoloogilise säilitamise eesmärgil 
süsinikdioksiidi voolu edastamiseks 
mõeldud torujuhtmed läbimõõduga üle 
800 mm ja pikkusega üle 40 km.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga „kaasa arvatud nendega seotud pumbajaamad”, mis ei arvesta 
künnisvõimsusi, laiendatakse ilma põhjendamata keskkonnamõju hindamise kohaldamisala. 
Pumbajaamade suhtes kohaldatakse keskkonnamõju hindamist praegu ainult teatud 
suurusklasside korral, mille puhul on olulised ka läviväärtused. 

Muudatusettepanek 396
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 30 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 96/61/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – kolmas kuni kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 96/61/EÜ artikli 9 lõike 3 
kolmas, neljas, viies ja kuues lõik jäetakse 
välja.

Or. en

Selgitus

2003. aastal vastu võetud heitkogustega kauplemise direktiiv keelas suurte tööstuskäitiste 
süsinikdioksiidi heite reguleerimise 1996. aasta IPPC direktiiviga, välja arvatud teatud 
erijuhtudel. Arvestades üha tungivamat vajadust vähendada KHG heidet ja sellest tulenevat 
vajadust teiste meetmete järele lisaks heitkogustega kauplemise süsteemile, näiteks 
toodangupõhised heitenormid, pole kõnealune keeld enam asjakohane ja tuleks seetõttu 
tühistada.
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Muudatusettepanek 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 30 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 96/61/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – kolmas kuni kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 96/61/EÜ artikli 9 lõike 3 
kolmas, neljas, viies ja kuues lõik jäetakse 
välja.

Or. en

Selgitus

2003. aastal vastu võetud heitkogustega kauplemise direktiiv keelas suurte tööstuskäitiste 
süsinikdioksiidi heite reguleerimise 1996. aasta IPPC direktiiviga, välja arvatud teatud 
erijuhtudel. Arvestades üha tungivamat vajadust vähendada KHG heidet ja sellest tulenevat 
vajadust teiste meetmete järele lisaks heitkogustega kauplemise süsteemile, näiteks 
toodangupõhised heitenormid, pole kõnealune keeld enam asjakohane ja tuleks seetõttu 
tühistada.

Muudatusettepanek 398
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 31
Direktiiv 2000/60/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt j – kolmas a taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- vedela süsinikdioksiidi juhtimine 
säilitamise eesmärgil geoloogilistesse 
formatsioonidesse, mis loomulikel 
põhjustel on jäädavalt ebasobivad muuks 
eesmärgiks, kui selline juhtimine on 

- vedela süsinikdioksiidi juhtimine 
säilitamise eesmärgil geoloogilistesse 
formatsioonidesse, mis loomulikel 
põhjustel on jäädavalt ebasobivad muuks 
eesmärgiks, ja mida peetakse 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) alusel lubatud;

süsinikdioksiidi liikumise seisukohalt 
isoleeritud formatsioonideks, kui selline 
juhtimine on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi XX/XX/EÜ(*) alusel 
lubatud.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte huvides tuleks artiklit 31 muuta.

Muudatusettepanek 399
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:

välja jäetud

„Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.

Or. de
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Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine on käesoleval hetkel veel uurimise ja arendamise 
staadiumis. Seetõttu pole süsinikdioksiidi kogumiseks ning kogutud süsinikdioksiidi 
transportimiseks ja säilitamiseks sobivaid lahendusi veel leitud. Seetõttu ei saa kõnealust
tehnoloogiat muuta õigusliku reguleerimise objektiks. Järelikult tuleks välja jätta ka 
„kogumisvalmiduse” kohustuse sätestamine, niikaua kui puuduvad tõendid kogu 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiaahela jätkusuutliku kohaldatavuse kohta.

Muudatusettepanek 400
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEC
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Direktiivi 2001/80/EÜ muutmine

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:
„Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

Or. en



AM\734311ET.doc 45/70 PE409.632v01-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques.

Muudatusettepanek 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Direktiivi 2001/80/EÜ muutmine

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:
„Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.” 

Or. en
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Justification

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology should take into account 
the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge on the 
subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or even 
microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2 storages 
and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this obligation now 
and similarly suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the Article 35 a. Early 
imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 could even block 
plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of sufficiently 
reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Muudatusettepanek 402
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a Artikkel 9a

Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.

Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane luba, on käitise 
asukohas nõuetekohaselt hinnatud piisava
ruumi kättesaadavust süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 
seadmete jaoks, sobivate säilitamiskohtade 
ja sobivate transpordivahendite 
kättesaadavust ning süsinikdioksiidi 
kogumise eesmärgil moderniseerimise 
tehnilist teostatavust. Kui kaalutakse 
eespool kirjeldatud meetmete edasist 
rakendamist, võetakse arvesse iganenud 
seadmete väljavahetamiseks vajalikku 
täiendavat kapitali ja eeldatavat aega. 
Juhul kui olemasolevatele tehastele on 
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antud luba uute energiaplokkide 
paigaldamiseks või teisele kütusele 
üleminekuks, ei nõuta eespool kirjeldatud 
hindamise läbiviimist.

Or. en

Justification

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della SÜSINIKDIOKSIID e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e 
la fattibilità tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di kogumi readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Muudatusettepanek 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 

1. Liikmesriigid tagavad, et
põletusseadmeid võimsusega vähemalt 200
megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, ei 
lubata käitada, kui nad eraldavad 



PE409.632v01-00 48/70 AM\734311ET.doc
Freelance-tõlge

ET

süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust.

käitamise ajal atmosfääri süsinikdioksiidi
eriheidet 350 grammi toodetud energia 
kilovatt-tunni kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada meie kliimaeesmärke, tuleb elektritootjate jaoks kehtestada heite
ülemmäär.

Muudatusettepanek 404
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:

„ Artikkel 9a „ Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 
Neid nõudeid ei kohaldata kõrge 
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tõhususega soojus- ja elektrienergia 
koostootmiskäitistele direktiivi 2004/8/EÜ 
mõistes.

Or. de

Selgitus

Kõrge tõhususega soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitised tuleb rajada soojuse 
tarbijatele võimalikult lähedale. Asulate lähedal on süsinikdioksiidi kogumisseadmete 
ruuminõuete täitmise kulud eriti kõrged, seetõttu on kõnealuste koostootmiskäitiste 
konkurentsiolukord märkimisväärselt ebasoodne. Kliimakaitse seisukohalt ei ole õige, et 
kõrge tõhususega soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele pannakse nende kõrge
tõhususe tõttu suurem koormus.

Muudatusettepanek 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:

Direktiivi 2001/80/EÜ lisatakse 
artikkel 9a:

„Artikkel 9a „Artikkel 9a
Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist teostatavust. 

Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
põletusseadmetel võimsusega vähemalt 
300 megavatti, millele on pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XX/XX/EÜ(*) jõustumist antud esmane 
ehitusluba või, sellise menetluse 
puudumisel, esmane käitamisluba, on 
käitise asukohas piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning et on hinnatud sobivate 
säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust ning 
süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
moderniseerimise tehnilist ja rahalist
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teostatavust. 

Or. de

Selgitus

Kontrollida tuleb ka seda, kas süsinikdioksiidi kogumine on tehnilise teostatavuse kõrval ka 
rahaliselt võimalik.

Muudatusettepanek 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõige 1 kehtib põletuskäitisele 
tervikuna.

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada meie kliimaeesmärke, tuleb elektritootjatele kehtestada heite 
ülemmäärad.

Muudatusettepanek 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9 a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõiki 
energiat tootvaid põletusseadmeid, mis on 
kavandatud arvestusliku võimsusega
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vähemalt 200 megavatti ja eeldatava 
eriheitega 350 g süsinikdioksiidi kilovatt-
tunni kohta, millele on esmast ehitusluba 
taotletud 1. jaanuaril 2015. aastal või 
pärast seda, käitatakse selliselt, et 
vähemalt 90 % nende süsinikdioksiidi 
heitest kogutakse ning seejärel 
transporditakse ja säilitatakse sobivates 
geoloogilistes formatsioonides, või et 
atmosfääri eraldatava heite samaväärne 
vähendamine saavutatakse teiste 
vahenditega. Ehitusloa puudumisel kehtib 
esmane käitamisluba.

Or. en

Justification

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped. Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Muudatusettepanek 408
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõiki elektrit 
tootvaid põletusseadmeid, mis on 
kavandatud arvestusliku võimsusega 
vähemalt 300 megavatti ja eeldatava
eriheitega 500 g süsinikdioksiidi kilovatt-
tunni kohta, millele on esmast ehitusluba 
taotletud 1. jaanuaril 2015. aastal või 
pärast seda, käitatakse selliselt, et 



PE409.632v01-00 52/70 AM\734311ET.doc
Freelance-tõlge

ET

vähemalt 90 % nende süsinikdioksiidi 
heitest kogutakse ning seejärel 
transporditakse ja säilitatakse sobivates 
geoloogilistes formatsioonides, või et 
atmosfääri eraldatava heite samaväärne 
vähendamine saavutatakse teiste 
vahenditega.
Ehitusloa puudumisel kehtib esmane 
käitamisluba.

Or. en

Selgitus

Kõikidele energiat tootvatele põletusseadmetele, mis saavad tegevusloa alates 2015. aastast, 
tuleks kehtestada heitenorm 500 CO2/Khw. See kindlustab, et tulevikus on kõikide käitiste 
süsinikdioksiidi heide võrdne kaasaegse gaasil töötava elektrijaama (mis on praegu tõhusaim 
ja madalaima heitega süsivesinikutehnoloogia) heitega. Seda näitajat tuleks tulevikus 
alandada, et innustada heidet veelgi rohkem vähendama.

Muudatusettepanek 409
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EEÜ
Artikkel 9a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon hindab 2012. aastal 
tehnilise progressi ja uusimate teaduslike 
saavutuste konkreetset taset, ja kui selle 
tulemused lubavad oletada, et 
kohustuslikke nõudeid söel töötavate 
elektrijaamade keelustamiseks, mis pole 
varustatud süsiniku kogumise ja 
säilitamise seadmetega, ei ole kokku 
lepitud ajakava raames võimalik 
kehtestada, ilma et see tooks kaasa 
ebaproportsionaalseid kulusid ühele või 
mitmele liikmesriigile, esitab ettepanekud 
erakorralise rahastamise korraldamiseks 
või lõigetes 1 a ja 1 b kehtestatud 
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tähtaegade edasilükkamiseks.

Or. en

Selgitus

Süsiniku kogumine ja säilitamine tuleb muuta kohustuslikuks elektrijaamadele, millel on 
lubatud tegutseda alates 2015. aastast, et vältida tavaliste kivisöel töötavate mitmesuguste 
elektrijaamade edasi tegutsemist 2020. aastatel, mis muudab väärtusetuks paljud teised 
süsinikdioksiidi heite vähendamiseks tehtud pingutused. Kohustuslik nõue stimuleerib 
tehnoloogia arengut ja alandab kulutusi, nagu see on toiminud ka paljudes teistes 
keskkonnapoliitika valdkondades. Me peame siiski kindlustama, et rauda taotaks, kuni see on 
kuum! See muudatusettepanek tagab „hädapiduri” mehhanismi, juhuks kui ühes või mitmes 
liikmesriigis tekivad erilised probleemid.

Muudatusettepanek 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33
Direktiiv 2004/35/EÜ
III lisa – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi XX/XX/EÜ(*) kohane 
säilitamiskohtade käitamine;

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi XX/XX/EÜ(*) kohane transport 
süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise 
eesmärgil, samuti säilitamiskohtade 
käitamine;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi transport tuleks samuti lisada keskkonnavastutuse direktiivi (direktiiv 
2004/35/EÜ).
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Muudatusettepanek 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33
Direktiiv 2004/35/EÜ
III lisa – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/35/EÜ III lisasse lisatakse 
punkt 14:

Direktiivi 2004/35/EÜ III lisasse lisatakse 
punkt 14:

„14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi XX/XX/EÜ(*) kohane 
säilitamiskohtade käitamine

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi XX/XX/EÜ(*) kohane 
säilitamiskohtade käitamine kuni vastutuse 
üleandmiseni pädevale asutusele.

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiv sõnastus, mis piirdub säilitamiskoha käitamisega, võib viia olukorrani, kus 
keskkonnakahju, mis tekib pärast sulgemist, ei ole enam hõlmatud keskkonnavastutuse 
direktiiviga. Uus sõnastus sätestab selgelt, et käitaja on nii kaua vastutav keskkonnakahju 
parandamise eest, kuni vastutus läheb üle pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Läbivaatamine

Süsinikdioksiidi ohutu geoloogilise 
säilitamise läbivaatamine viiakse läbi 30. 
juuniks 2011. Juhul kui esitatakse 
tõendid, et süsinikdioksiidi on võimalik 
käidelda ohutult ja prognoositaval viisil, 
kohaldatakse kõikidele olemasolevatele 
käitistele 2020. aastaks direktiivi 
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2001/80/EÜ artiklis 9a kehtestatud heite 
piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

2011. aasta juuniks on olemas piisavalt praktilise kogemusega põhistatud andmeid selle 
kohta, kas säilitatava süsinikdioksiidi seisundit on võimalik prognoosida ja kuidas säilitamist 
korraldada. See lubab kohaldada heite piirväärtust 350 g CO2/kWh kõikidele olemasolevatele 
elektrijaamadele, mis selle määra ületavad.

Muudatusettepanek 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Läbivaatamine

Süsinikdioksiidi ohutu geoloogilise 
säilitamise läbivaatamine viiakse läbi 30. 
juuniks 2011. Juhul kui esitatakse 
tõendid, et süsinikdioksiidi on võimalik 
käidelda ohutult ja prognoositaval viisil, 
kohaldatakse kõikidele olemasolevatele 
käitistele 2020. aastaks direktiivi 
2001/80/EÜ artiklis 9a kehtestatud 
heitkoguste piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

2011. aasta juuniks on olemas piisavalt praktilise kogemusega põhistatud andmeid selle 
kohta, kas säilitatava süsinikdioksiidi seisundit on võimalik prognoosida ja kuidas säilitamist 
korraldada. See lubab kohaldada heite piirväärtust 350 g CO2/kWh kõikidele olemasolevatele 
elektrijaamadele, mis selle määra ületavad.
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Muudatusettepanek 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikel 35 a
Läbivaatamine ja edasine areng
1. Komisjon koostab 2016. aastaks 
aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamisest, võttes arvesse direktiivi 
kohaldamisel saadud kogemusi, 
sealhulgas artiklis 25 osutatud aruandeid, 
ja eriti kogemusi, mis on saadud seoses 
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist 
tutvustavate elektrijaamadega, arvestades 
tehnilise progressi ja uusimate teaduslike 
saavutustega, ning võtab selle juures 
arvesse muuhulgas:
a) kas süsinikdioksiidi pikaajaline 
sidumine sellisel viisil hoiab ära või 
vähendab, niivõrd kui see on võimalik, 
negatiivseid keskkonnamõjusid ja välistab 
mis tahes võimaliku ohu inimeste 
tervisele;
b) energiat tootvatele põletusseadmetele 
nimivõimsusega vähemalt 300 MW
kohaldatakse artiklis 32 sätestatud 
tingimusi;
c) kolmandate isikute juurdepääsu suhtes 
kohaldatavad tingimused vastavalt 
artiklitele 20 ja 21.
2. Komisjon esitab oma aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, vajaduse 
korral koos õigusloomeliste 
ettepanekutega.

Or. de

Selgitus

Komisjon peab direktiivi läbi vaatama, võttes arvesse tehnilist progressi ja kõige uuemaid 
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teaduslikke andmeid.

Muudatusettepanek 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
1. Komisjon esitab üheksa kuu jooksul 
pärast artiklis 25 sätestatud aruannete 
saamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta.
2. Komisjon hindab aruandes eelkõige: 
– menetlusi komisjoni teavitamiseks 
säilitamislubadega seotud asjaoludest 
(artikkel 10) ja vastutuse üleandmise 
kohta tehtud otsuseid (artikkel 18);
– kolmandatele isikutele artiklite 20 ja 21 
kohase juurdepääsu võimaldamise 
kogemusi;
– võimalust kehtestada kohustus, mis on 
kohaldatav uute suurte põletusseadmete 
projektidele seoses eraldatud 
süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, või arendada 
süsinikdioksiidi kogumisvalmiduse 
projekti, ja sellise kohustuse ulatus;
– I ja II lisas sätestatud tingimuste 
edasiarendamine ja kaasajastamine,
ja esitab vajaduse korral direktiivi 
läbivaatamise ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad teadmised süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohta on sellise kohustuse 
kehtestamiseks ebapiisavad. Me teeme ettepaneku kehtestada „kogumisvalmiduse” kohustus, 
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kuid mitte enne direktiivi läbivaatamist vastavalt artiklile 35 a. Energiasektorit ei tohiks 
ohustada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega seotud kulude kandmisega seni, kuni 
tehnoloogiat ei ole näidisprojekti abil täielikult testitud. Ainsana näivad olevat põhjendatud 
kulud teadus- ja arendustegevusega seotud süsinikdioksiidi kogumise, transpordi ja 
geoloogilise säilitamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [aasta pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [2 aastat pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad teadmised süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohta on sellise kohustuse 
kehtestamiseks ebapiisavad. Me teeme ettepaneku kehtestada „kogumisvalmiduse” kohustus, 
kuid mitte enne direktiivi läbivaatamist vastavalt artiklile 35 a. Energiasektorit ei tohiks 
ohustada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega seotud kulude kandmisega seni, kuni 
tehnoloogiat ei ole näidisprojekti abil täielikult testitud. Ainsana näivad olevat põhjendatud 
kulud teadus- ja arendustegevusega seotud süsinikdioksiidi kogumise, transpordi ja 
geoloogilise säilitamise valdkonnas.
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Muudatusettepanek 417
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [aasta pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [2 aastat pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Ühe aasta pikkune ülevõtmisperiood on liiga lühike, seetõttu teeme ettepaneku kehtestada 
liikmesriikidele direktiivi nõuete ülevõtmiseks kahe aasta pikkune ajavahemik.

Muudatusettepanek 418
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [aasta pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [2 aastat pärast 
direktiivi avaldamist]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Läbivaatamine

Pärast 12 näidisprojekti lõpuleviimist ja 
võttes arvesse tehnoloogilist progressi 
annab komisjon 1. jaanuariks 2016 
hinnangu kõnealuste projektide toimimise 
ja elujõulisuse kohta ning esitab selle 
kohta aruande. Komisjon esitab selle 
aruande alusel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku käesoleva direktiivi 
asjakohaseks muutmiseks ning täpsustab 
selle tehnilisi elemente, et hõlmata 
keskkonnaalaste ja ohutushinnangute 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Näidisprojektid aitavad saada vajalikke tehnilisi kogemusi süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogia ohutuks ja elujõuliseks kasutamiseks. Komisjon peaks projekte pärast 
lõpuleviimist hindama ja seejärel tegema ettepanekud kõnealuse direktiivi ettepaneku
muutmiseks, et viia see kooskõlla uute teaduslike andmetega ja tehnoloogia arenguga.

Muudatusettepanek 420
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Komisjoni aruanded

1. Toetudes süsinikdioksiidi kogumise, 
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geoloogilise säilitamise ja transpordi 
kohta saadud kogemustele ning 
arvestades rahvusvahelist olukorda, 
avaldab komisjon 31. detsembriks 2012 
aruande fossiilsetest kütustest saadud 
energia tootmise käigus tekkinud 
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist 
võimaldava tehnoloogia arengu ja 
kasutamise kohta.
2. Aruanne sisaldab vähemalt järgmised 
ülevaated:
• tehnoloogia kasutamise edenemine 
liikmesriikides tööstusliku ulatusega 
näidisprojektide kaudu;
• tehnoloogia edasiareng, kaasa 
arvatud kogumisprotsessi energiatõhusus 
(„energiakaristus”); ja selle eeldatav 
turule ilmumise aeg; 
• kõige uuemad hinnangud sellise
tehnoloogiaga varustatud 
põletusseadmete ehitamis- ja 
käitamiskulude kohta; ja 
• kõige uuemad hinnangud 
süsinikdioksiidi transpordiks ja 
geoloogiliseks säilitamiseks sobivate 
infrastruktuuride kättesaadavuse ja 
võimsuse kohta liikmesriikides.
3. Komisjon esitab kõnealuse aruande 
alusel vajaduse korral õigusloomelise 
ettepaneku direktiivi muutmiseks. 

Or. en

Justification

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012. This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.
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Muudatusettepanek 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis järgmiste kriteeriumide alusel. 
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist on lubatud, juhul kui see ei 
mõjuta suutlikkust teha kirjeldamise ja 
hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid.

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub vastavalt 
tehnika tasemele neljas etapis järgmiste 
kriteeriumide alusel. Kõrvalekaldumine 
ühest või mitmest kriteeriumist on lubatud, 
juhul kui see ei mõjuta suutlikkust teha 
kirjeldamise ja hindamise abil artikli 4 
kohaseid otsuseid. 

Or. de

Selgitus

I lisas loetletud tegevused kajastavad ainult osaliselt tehnika taset, osaliselt asuvad need
teadus- ja arendustegevuse piirialadel või kuuluvad sinna täies ulatuses (nt etapi 3.1. punkt 
b). Selleks, et hoida ülesannete ulatust ja nende täitmiseks vajalikku aega jõukohastes 
raamides, tuleks viidata sellele, et ülesannete täitmise seisukohalt on otsustavaks teguriks 
tehnika tase.

Muudatusettepanek 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis järgmiste kriteeriumide alusel. 
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist on lubatud, juhul kui see ei 
mõjuta suutlikkust teha kirjeldamise ja 
hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid.

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis järgmiste kriteeriumide alusel ja 
parima kättesaadava tehnoloogia alusel.
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist on lubatud, juhul kui see ei 
mõjuta suutlikkust teha kirjeldamise ja 
hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid.
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Or. en

Selgitus

Completion.

Muudatusettepanek 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koguda tuleb piisavalt andmeid, et 
konstrueerida säilitamiskoha ja 
säilitamiskompleksi, sealhulgas lasumi 
ning ümbritseva piirkonna, sealhulgas 
hüdrodaamiliselt seotud alade ruumala- ja 
dünaamika kolmemõõtmeline (3-D)
geoloogiline mudel. Andmed peaksid 
hõlmama vähemalt kompleksi järgmisi 
olulisi omadusi:

Koguda tuleb piisavalt andmeid, et 
konstrueerida säilitamiskoha ja 
säilitamiskompleksi, sealhulgas lasumi,
ümbritseva piirkonna, sealhulgas 
hüdrodaamiliselt seotud alade ruumala- ja 
dünaamika kolmemõõtmeline (3-D) mudel, 
ja piisavalt andmeid, et välja töötada 
vastavaid säilitamiskoha tulevase arengu 
stsenaariume. Andmed peaksid hõlmama 
vähemalt kompleksi järgmisi olulisi 
omadusi:

Or. es

Selgitus

See nõue võtab arvesse eelkõige lekkeriskide hindamist.

Muudatusettepanek 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) säilitamiskompleksi ümbritsevad h) säilitamiskompleksi ümbritsevad 
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alad, mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 
säilitamine säilitamiskohas;

alad, mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 
säilitamine säilitamiskohas, samuti 
piirangud hüdraulilise üksuse osas;

Or. en

Selgitus

Erinevate säilitamisseadmete käitamine sama hüdraulilise üksuse piires mõjutab teisi 
seadmeid, mille käitamine on seotud sama hüdraulilise üksusega. Ühe hüdraulilise üksuse 
rakendususalas on lubatud väljastada säilitamisluba korraga ainult ühele käitajale.

Muudatusettepanek 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) säilitamiskompleksi ümbritsevad 
alad, mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 
säilitamine säilitamiskohas;

h) säilitamiskompleksi ümbritsevad 
alad, mida võib mõjutada süsinikdioksiidi 
säilitamine säilitamiskohas, ning vajaduse 
korral hüdraulilise üksuse piirid;

Or. de

Selgitus

Vastavusse viimine muudetud artikli 3 uue lõikega 6 a ja artikli 8 uue lõikega 1.

Muudatusettepanek 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) võimalik kokkupuude teiste 
tegevusaladega (sh süsivesinike uurimine, 
tootmine ja ladustamine, põhjaveekihtide 

k) võimalik kokkupuude teiste 
tegevusaladega (sh süsivesinike uurimine, 
tootmine ja ladustamine), eriti konkurents
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geotermiline kasutamine); taastuvenergiaallikatega (nt 
põhjaveekihtide geotermiline kasutamine) 
ja maa-aluste veehoidlatega;

Or. en

Selgitus

Säilitamiskoha hindamise käigus tuleks erilist tähelepanu pöörata konkurentsile
süsinikdioksiidi säilitamise ja taastuvenergiaallikate kasutamise vahel, nagu näiteks 
põhjaveekihtide geotermiline kasutamine. 

Muudatusettepanek 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 1. etapp – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) kaugus võimalikust süsinikdioksiidi 
allikast või allikatest (kaasa arvatud 
säilitamiseks ökonoomselt kättesaadava 
süsinikdioksiidi potentsiaalne hinnanguline 
üldmass).

l) kaugus võimalikust süsinikdioksiidi 
allikast või allikatest (kaasa arvatud 
säilitamiseks ökonoomselt kättesaadava 
süsinikdioksiidi potentsiaalne hinnanguline 
üldmass, sest pikamaatransport võib 
osutuda liiga kulukaks), samuti 
juurdepääs turvalisele ja nõuetekohasele 
transpordivõrgule.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi pikamaatransport võib osutuda väga kulukaks ja seetõttu on pädeval asutusel 
vaja teada, kas teatud piirkonnas on kättesaadav piisav säilitamisvõimsus.
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Muudatusettepanek 428
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 3. etapp – punkt 3.1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimalik süsinikdioksiidi 
sissejuhtimise kiirus ja süsinikdioksiidi 
omadused; 

a) võimalik süsinikdioksiidi 
sissejuhtimise kiirus, süsinikdioksiidi 
omadused ja nende muutumine 
temperatuuri ja rõhu mõjul;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutumine temperatuuri ja rõhu mõjul 
võib mõjutada turvalisuse parameetrite määramist ja modelleerimistulemusi.

Muudatusettepanek 429
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 3. etapp – punkt 3.1 e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lühi- ja pikaajalised 
modelleerimised (et teha kindlaks 
süsinikdioksiidi saatus ja käitumine 
aastakümnete ja aastatuhandete jooksul, 
kaasa arvatud süsinikdioksiidi vees 
lahustumise kiirus).

e) lühi- ja pikaajalised 
modelleerimised (et teha kindlaks 
süsinikdioksiidi saatus ja käitumine 
aastakümnete ja aastatuhandete jooksul, 
kaasa arvatud süsinikdioksiidi vees 
lahustumise määr).

Or. en

Selgitus

Tehnilise selguse suurendamine.
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Muudatusettepanek 430
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 3. etapp – punkt 3.1 f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) rõhu sõltuvus ajast 
säilitamisprotsessis;

f) rõhu ja mahu sõltuvus ajast 
säilitamisprotsessis;

Or. en

Selgitus

Tehnilise selguse suurendamine.

Muudatusettepanek 431
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 3. etapp – punkt 3.1 o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) liikumiskiirus (avatud
reservuaaride korral);

o) liikumiskiirus (reservuaaride 
korral);

Or. en

Selgitus

Avatud reservuaaride kasutamist ei tohiks lubada, sest need võivad kujutada endast ohtu nii 
inimestele kui ka keskkonnale.
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Muudatusettepanek 432
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 3. etapp – punkt 3.3 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võimalikku lekkimist mõjutavad 
olulised parameetrid (nt reservuaari 
maksimaalne rõhk, süsinikdioksiidi 
sissejuhtimise maksimaalne kiirus, 
tundlikkus staatilises geoloogilises mudelis 
kasutatud mitmesuguste eelduste suhtes 
jne);

c) võimalikku lekkimist mõjutavad 
olulised parameetrid (nt reservuaari 
maksimaalne rõhk, süsinikdioksiidi 
sissejuhtimise maksimaalne kiirus, 
temperatuur, tundlikkus staatilises 
geoloogilises mudelis kasutatud 
mitmesuguste eelduste suhtes jne);

Or. en

Selgitus

Tehnilise selguse suurendamine.

Muudatusettepanek 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 4. etapp – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kokkupuute hindamine – põhineb 
säilitamiskompleksi kohal asuva 
keskkonna iseärasustel ja elanikkonna 
jaotumisel ning 3. etapis kindlakstehtud 
võimalike lekketeede kaudu lekkiva 
süsinikdioksiidi võimalikul käitumisel ja 
saatusel;

a) kokkupuute hindamine – põhineb 
säilitamiskompleksi kohal asuva 
keskkonna iseärasustel ja elanikkonna 
jaotumisel ja tegevusel ning 3. etapis 
kindlakstehtud võimalike lekketeede kaudu 
lekkiva süsinikdioksiidi võimalikul 
käitumisel ja saatusel;

Or. en

Selgitus

Hinnang ei peaks arvestama mitte üksnes keskkonna ja elanikkonna andmeid, vaid ka 
seonduvat tegevust.
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Muudatusettepanek 434
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – 4. etapp – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mõju hindamine – põhineb 
konkreetsete liikide, kogukondade või 
elupaikade tundlikkusel 3. etapi raames 
kindlakstehtud võimalike lekkejuhtude 
suhtes. Vajaduse korral tuleb hinnata mõju, 
mis tuleneb kokkupuutest süsinikdioksiidi 
suurenenud kontsentratsiooniga biosfääris 
(sh mullas, meresetetes ja põhjavees 
(lämbumine; hüperkapnia)) ja vähenenud 
pH-tasemest neis keskkondades lekkiva 
süsinikdioksiidi tagajärjel. Tuleb hinnata 
ka muude, lekkiva süsinikdioksiidi voolus 
esineda võivate ainete mõju (kas lisandid, 
mis esinevad formatsiooni juhitud voolus 
või süsinikdioksiidi säilitamise tõttu 
tekkinud uued ained). Seda mõju tuleb 
hinnata erinevate aja- ja ruumiskaalade 
alusel ning siduda mitmesuguse suurusega 
lekkejuhtudega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 435
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – lõige 1 – punkt 1.1 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seiretehnoloogia valik peab põhinema 
kavandamise ajal valitseval heal taval. 
Vajaduse korral tuleb kaaluda ja kasutada 

Seiretehnoloogia valik peab põhinema 
kavandamise ajal valitseval heal taval, ja 
seda tuleb kaasajastada vastavalt 
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järgmisi võimalusi: parimate kättesaadavate tavade arengule.
Vajaduse korral tuleb kaaluda ja kasutada 
järgmisi võimalusi:

Or. en

Selgitus

Tehnoloogia areng on kiire, oluline on kasutada parimaid kättesaadavaid tavasid. 

Muudatusettepanek 436
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisaI – lõige 1 – punkt 1.1 k
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k) tehnoloogia, mille abil on võimalik 
saada teavet süsinikdioksiidi voo rõhu-
mahu kõvera ja küllastumuse 
horisontaalse/vertikaalse jaotuse kohta, 
kohaldades kolmemõõtmelist arvmudelit 
artikli 4 ja I lisa kohaselt kindlaks 
tehtud/tehakse kindlaks 
säilitamisformatsiooni kolmemõõtmelistele 
geoloogilistele mudelitele;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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