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Grozījums Nr. 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez 
noplūšanas tiks glabāts neierobežoti ilgu 
laiku. Tādēļ operators sagatavo ziņojumu, 
kurā dokumentē atbilstību šim kritērijam, 
un iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu
nodod kompetentajai iestādei pēc 100 gadu 
perioda beigām un pēc tam, kad ir 
izpildītas visas uzglabāšanas atļaujā 
iekļautās prasības par atbildības 
nodošanu. Tādēļ operators sagatavo 
ziņojumu, kurā dokumentē atbilstību šim 
kritērijam, un iesniedz to kompetentajai 
iestādei, lai tā varētu apstiprināt atbildības 
nodošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ģeologu sniegto informāciju problēmas var rasties arī pēc vairāk kā 100 gadiem 
pēc glabāšanas vietas slēgšanas.

Grozījums Nr. 340
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai 
iestādei pēc tās iniciatīvas vai pēc 
operatora lūguma, ja visi pieejamie 

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildība par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visi izrietošie juridiskie pienākumi, 
paliek operatoram uz pēcslēgšanas 
pārejas posmu ne īsāku par 50 gadiem. 
Kompetentajai iestādei atbildību nodod 
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pierādījumi liecina, ka uzglabātais CO2 bez 
noplūšanas tiks glabāts neierobežoti ilgu 
laiku. Tādēļ operators sagatavo ziņojumu, 
kurā dokumentē atbilstību šim kritērijam, 
un iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

sākotnējā 50 gadu posma beigās tikai tādā 
gadījumā, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku un ir 
izpildītas visas uzglabāšanas atļaujā 
iekļautās atbildības nodošanas prasības.
Tādēļ operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šiem kritērijiem, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

Or. en

Pamatojums

Minimālais pēcslēgšanas pārejas posms, kura laikā tiek saglabāta operatora atbildība par 
uzglabāšanas vietu, pasargās kompetento iestādi no pāragras atbildības pārņemšanas. Tas 
nodrošinās arī papildu stimulu pienācīgai uzglabāšanas vietas pārvaldībai un uzturēšanai tās 
darbības laikā un slēgšanas posmā, jo operatoru atbildība tiks saglabāta noteiktu laika 
periodu un viņi netiks atbrīvoti no atbildības, līdz pierādījumi liecinās, ka uzglabātais CO2
tiks glabāts bez noplūšanas un ka ir izpildītas visas uzglabāšanas atļaujā iekļautās atbildības 
nodošanas prasības.

Grozījums Nr. 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šim kritērijam, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šim kritērijam, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu. 
Operators saglabā atbildību par tā vainas 
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vai nolaidības dēļ nodarīto kaitējumu, pat 
ja šāds kaitējums ir radies pēc šajā pantā 
minētās atbildības nodošanas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ilgu laiku pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas joprojām pastāv nopietns risks, nav godīgi 
nodot atbildību par uzglabāšanas vietu kompetentajai iestādei. Ir jāsaglabā operatora 
atbildību par tā vainas vai nolaidības dēļ radušos kaitējumu.

Grozījums Nr. 342
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šim kritērijam, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka visi šajā direktīvā vai 
uzglabāšanas atļaujā noteiktie integritātes 
kritēriji ir izpildīti, lai nodrošinātu, ka
uzglabātais CO2 tiks glabāts. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šiem kritērijiem, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

Or. en
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Pamatojums

„Neierobežoti ilgs laiks” ir neskaidrs formulējums, šī ir prasība direktīvā vai uzglabāšanas 
atļaujā noteikt kritērijus attiecībā uz uzglabāšanas integritāti un atbildības nodošanu.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
visiem sākotnējiem apstiprinājuma 
lēmumiem, kurus kompetentā iestāde 
sagatavojusi saskaņā ar 1. punktu, arī par 
operatora iesniegtiem ziņojumiem un 
citiem materiāliem, kurus kompetentā 
iestāde izskatījusi pirms lēmuma 
pieņemšanas. Sešu mēnešu laikā pēc 
paziņošanas Komisija var sniegt atzinumu 
par sākotnējiem apstiprinājuma 
lēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Birokrātijas mazināšana un subsidiaritāte.

Grozījums Nr. 344
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem,
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
kompetentās iestādes apstiprinājuma 
lēmumiem saskaņā ar 1. punktu, arī par 
operatora iesniegtiem ziņojumiem un 
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iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas. 
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

citiem materiāliem, kurus kompetentā 
iestāde izskatījusi pirms lēmuma 
pieņemšanas. Sešu mēnešu laikā pēc 
paziņošanas Komisija var sniegt atzinumu 
par apstiprinājuma lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas. 
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju pārskatīšanas dēļ aizkavētos pieteikumu izskatīšanas process. 
Mēs iesakām dalībvalsts tiesību aktos iekļaut prasību informēt Komisiju par jaunu atļauju 
izdošanu.
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Grozījums Nr. 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas.
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
pieņemtajiem lēmumiem, kurus 
kompetentā iestāde sagatavojusi saskaņā ar 
1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Lai operatora atbildību nodotu kompetentajai iestādei, saskaņā ar subsidiaritātes principu 
atbildīgas ir dalībvalstis.

Grozījums Nr. 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas. 
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem, 
kurus kompetentā iestāde sagatavojusi 
saskaņā ar 1. punktu, arī par operatora 
iesniegtiem ziņojumiem un citiem 
materiāliem, kurus kompetentā iestāde 
izskatījusi pirms lēmuma pieņemšanas. 
Sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija sniedz saistošu atzinumu par 
sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem. 
6. panta 2.a punkta noteikumi attiecas arī 
uz sākotnējiem apstiprinājuma 
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lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Saistoša pārskatīšana Kopienas līmenī ir nepieciešama, lai nodrošinātu konsekvenci attiecībā 
uz prasību ievērošanu.

Grozījums Nr. 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu un tā pamatojumu, ja 
lēmums atšķiras no Komisijas atzinuma.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Birokrātijas mazināšana un subsidiaritāte.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu un tā pamatojumu, ja 
lēmums atšķiras no Komisijas atzinuma.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Birokrātijas mazināšana un subsidiaritāte.

Grozījums Nr. 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu un tā pamatojumu, ja 
lēmums atšķiras no Komisijas atzinuma.

3. Kompetentā iestāde paziņo Komisijai 
galīgo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju pārskatīšanas dēļ aizkavētos pieteikumu izskatīšanas process. 
Mēs iesakām dalībvalsts tiesību aktos iekļaut prasību informēt Komisiju par jaunu atļauju 
izdošanu.

Grozījums Nr. 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas 
nopietnību un korektīvo pasākumu 
efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu nepārtrauktu monitoringu 
veic vismaz turpmākos 30 gadus, skaitot 
no atļaujas izdošanas dienas.

Or. en
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Pamatojums

Vismaz 30 gadus ir jāveic nepārtraukts monitorings, lai garantētu CO2 uzglabāšanas 
kompleksu drošību un iespēju ātri veikt korektīvus pasākumus noplūdes gadījumā.
CO2 uzglabāšanas vietas pēcslēgšanas posms ir visbūtiskākais, jo uzglabāšanas vietas 
slēgšana var radīt negatīvas izmaiņas iežu slānī (spiediens uz iežiem, CO2 migrācija, noplūde 
u. c.).
Grozījums ierosināts, lai pasargātu dalībvalsti no negodīgiem vai nolaidīgiem operatoriem.

Grozījums Nr. 352
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas
nopietnību un korektīvo pasākumu 
efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu jāatļauj pārtraukt regulāras 
inspekcijas un monitoringu var samazināt 
līdz tādam apmēram, kas ļauj konstatēt 
noplūdes vai nopietnus pārkāpumus. Ja 
konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, kompetentā iestāde veic 
nepieciešamos korektīvos pasākumus. Ja 
uzglabāšanas vietas slēgšana un/vai 
atbildības nodošana ir pamatota uz 
neprecīzu vai nepatiesu informāciju, 
operators ir atbildīgs par korektīvo 
pasākumu izmaksu segšanu un cilvēku 
veselībai vai videi nodarīto kaitējumu. 
Visos citos gadījumos attiecīgās izmaksas 
un monitoringa izmaksas sedz no 
19.a pantā minētā fonda, ko veido 
operatoru iemaksas un ko pārvalda 
kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Monitorings pēc atbildības nodošanas sniedz papildu drošību, lai garantētu, ka uzglabāšanas 
vietu stāvoklis atbilst paredzētajam.

Šis direktīvas priekšlikums nosaka, ka monitoringa un zaudējumu segšanas izmaksas pēc
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atbildības nodošanas ilgtermiņā pilnībā sedz dalībvalsts (faktiski — nodokļu maksātāji), ja 
vien netiek konstatēts, ka zaudējumi radušies operatora vainas vai nolaidības dēļ. Ir tikai 
godīgi veidot fondu no operatora iemaksām, lai nodrošinātu monitoringa un zaudējumu seku 
likvidēšanas izmaksu segšanu pēc atbildības nodošanas.

Grozījums Nr. 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt.
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var samazināt 
līdz tādam apmēram, lai varētu konstatēt 
noplūdes vai nopietnus pārkāpumus. Ja 
konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu palielina tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti. 

Or. de

Pamatojums

Nosakot pilnvaras pārtraukt monitoringu pēc atbildības nodošanas, konstatēt noplūdes, kam 
savukārt jāizraisa monitoringa atsākšana, varētu ļaut tikai tad, kad šāds kaitējums jau būtu 
radies. Tā vietā monitorings būtu jāsaglabā vismaz minimālā līmenī.

Grozījums Nr. 354
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var samazināt 
līdz tādam apmēram, lai būtu iespējams 
konstatēt noplūdes vai nopietnus 
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apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

pārkāpumus. Ja konstatē noplūdes vai 
nopietnus pārkāpumus, monitoringu 
pastiprina līdz tādam apmēram, lai 
izvērtētu problēmas nopietnību un 
korektīvo pasākumu efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pēc atbildības nodošanas kompetentajai iestādei monitorings ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu turpina 
nākamos 100 gadus. Pēc šā laikposma 
beigām to var ievērojami samazināt.
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ģeologu sniegto informāciju problēmas var rasties arī vairāk kā 100 gadus pēc 
glabāšanas vietas slēgšanas.
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Grozījums Nr. 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti.

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var samazināt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu pilnībā atsāk 
tādā apmērā, lai izvērtētu problēmas 
nopietnību un korektīvo pasākumu 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski saglabāt noteiktu uzglabāšanas vietas monitoringa līmeni pēc tās slēgšanas un līdz 
ievadītā CO2 pilnīgai stabilizācijai.

Grozījums Nr. 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

6. Ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, pēc atbildības nodošanas 
monitoringu atsāk vai monitoringa 
periodu pagarina.

Or. en

Pamatojums

Vismaz 30 gadus ir jāveic nepārtraukts monitorings, lai garantētu CO2 uzglabāšanas 
kompleksu drošību un iespēju ātri veikt korektīvus pasākumus noplūdes gadījumā.

CO2 uzglabāšanas vietas pēcslēgšanas posms ir visbūtiskākais, jo uzglabāšanas vietas 
slēgšana var radīt negatīvas izmaiņas iežu slānī (spiediens uz iežiem, CO2 migrācija, noplūde 
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u. c.).

Grozījums ierosināts, lai pasargātu dalībvalsti no negodīgiem vai nolaidīgiem operatoriem. 

Grozījums Nr. 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

6. Ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, kompetentā iestāde veic 
nepieciešamos korektīvos pasākumus. Ja 
uzglabāšanas vietas slēgšana ir pamatota 
uz neprecīzu vai nepatiesu informāciju, 
operators sedz korektīvo pasākumu 
izmaksas un saglabā atbildību par cilvēku 
veselībai vai videi nodarīto kaitējumu. 
Visos citos gadījumos šīs izmaksas sedz no 
19.a pantā minētā fonda, ko veido 
operatoru iemaksas un ko pārvalda 
kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Ja atbildības nodošana ir notikusi, pamatojoties uz nepatiesu informāciju, uzglabāšanas 
vietas operatoriem jāsedz izmaksas saistībā ar iespējamo kaitējumu videi un sabiedrības 
veselībai.

Grozījums Nr. 359
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
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nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora. Šis noteikums 
neattiecas uz gadījumiem, kad operatora 
vainas vai nolaidības dēļ uzglabāšanas 
vietas slēgšana ir pamatota uz neprecīzu 
vai nepatiesu informāciju. Šādā gadījumā 
operators saglabā atbildību par korektīvo 
pasākumu izmaksu segšanu, lai 
atlīdzinātu cilvēku veselībai vai videi 
nodarīto kaitējumu. Visos citos gadījumos 
attiecīgās izmaksas un monitoringa 
izmaksas sedz no 19.a pantā minētā 
fonda, ko veido operatoru iemaksas un ko 
pārvalda kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikums nosaka, ka monitoringa un zaudējumu segšanas izmaksas pēc 
atbildības nodošanas ilgtermiņā pilnībā sedz dalībvalsts (faktiski — nodokļu maksātāji), ja 
vien netiek konstatēts, ka zaudējumi radušies operatora vainas vai nolaidības dēļ. Ir tikai 
godīgi veidot fondu no operatora iemaksām, lai nodrošinātu monitoringa un zaudējumu seku 
likvidēšanas izmaksu segšanu pēc atbildības nodošanas.

Grozījums Nr. 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora. Tas neattiecas uz 
tādiem gadījumiem, kad ir sniegtas 
kļūdainas ziņas, noklusēta būtiska 
informācija, bijusi nolaidīga rīcība, ar 
nodomu veikta maldināšana vai 
ļaunprātīga izmantošana. 19. panta 
2.a punkts netiek skarts.

Or. de
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Pamatojums

Šāds formulējums nodrošina, ka arī pēc atbildības nodošanas kompetentajai iestādei pret 
operatoru var celt regresa prasību, ja ir 2. teikumā noteiktie lietas apstākļi. 3. teikums 
skaidro, ka pārējos gadījumos radušos izdevumus var finansēt no fonda, ko reglamentē 
19. panta 3. punkts (jauns).

Grozījums Nr. 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora.

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora, izņemot gadījumus, 
kad kaitējums radies operatora vainas vai 
nolaidības dēļ, pat ja šāds kaitējums 
radies pēc 18. pantā noteiktās atbildības 
nodošanas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ilgu laiku pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas joprojām pastāv nopietns risks, nav godīgi 
nodot atbildību par uzglabāšanas vietu kompetentajai iestādei. Ir jāsaglabā operatora 
atbildība par tā vainas vai nolaidības dēļ radušos kaitējumu.

Grozījums Nr. 362
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā 
ar 17. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 
atbildības nodošanu uzskata par veiktu, 
tiklīdz visi pieejamie pierādījumi liecina 

7. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu 
izdevumus piedzen no iepriekšējā 
operatora, ja tā vainas dēļ tiek pieļauti 
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par to, ka uzglabātais CO2 tiks 
nenoplūstot uzglabāts neierobežoti ilgu 
laiku, un tiklīdz uzglabāšanas vieta ir 
noslēgta un ievadīšanas iekārtas 
demontētas.

nopietni pārkāpumi.

Or. en

Pamatojums

Vismaz 30 gadus ir jāveic nepārtraukts monitorings, lai garantētu CO2 uzglabāšanas 
kompleksu drošību un iespēju ātri veikt korektīvus pasākumus noplūdes gadījumā.
CO2 uzglabāšanas vietas pēcslēgšanas posms ir visbūtiskākais, jo uzglabāšanas vietas 
slēgšana var radīt negatīvas izmaiņas iežu slānī (spiediens uz iežiem, CO2 migrācija, noplūde 
u. c.).
Grozījums ierosināts, lai pasargātu dalībvalsti no negodīgiem vai nolaidīgiem operatoriem.

Grozījums Nr. 363
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus 
saistībā ar slēgšanas procedūru un 
pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar Komisijas un dalībvalsts
paredzētajiem noteikumiem uzrāda 
piemērotu finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai Komisija un
dalībvalsts pārliecinātos, ka iesniedzējs 
spēj izpildīt visāda veida pienākumus, kas 
izriet no šīs direktīvas īstenošanas.

Or. pl
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Pamatojums

CCS sistēmas ieviešanai nepieciešamos finansiālos līdzekļus var gūt no apmaksām par 
emisiju.

Grozījums Nr. 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka iesniedzējs 
atbilstīgi pārredzamai tā kredītspējas 
pārbaudei un uz riskiem balstītam 
iespējamā kaitējuma apjoma 
izvērtējumam uzglabāšanas sākumā
uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Ar šo piedāvāto grozījumu ir jānodrošina, lai noteiktais nodrošinājums būtu piemērotā 
apjomā.
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Grozījums Nr. 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas piešķiršanas 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem 
uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par finansiāla nodrošinājuma uzrādīšanu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 
nevajadzīgi stingrs un rada lielus izdevumus. Tomēr finansiāls nodrošinājums ir vajadzīgs 
pirms atļaujas piešķiršanas.

Finansiālā nodrošinājuma apjoms ir jāprecizē ES līmenī un jānosaka pietiekami lielā apjomā.

Grozījums Nr. 366
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas piešķiršanas
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem 
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noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par finansiāla nodrošinājuma uzrādīšanu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 
nevajadzīgi stingrs un rada lielus izdevumus. Tomēr finansiāls nodrošinājums ir vajadzīgs 
pirms atļaujas piešķiršanas.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc
uzglabāšanas atļaujas saņemšanas
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem 
uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā. 
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Or. en

Pamatojums

Pārlieku augstu izdevumu novēršana.

Grozījums Nr. 368
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 
Komisija izstrādā vadlīnijas, pamatojoties 
uz kurām dalībvalstis pieņem lēmumu par 
finansiālā nodrošinājuma apmēru, kā arī 
nosaka minimālo finansiālā 
nodrošinājuma apmēru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus visiem operatoriem Eiropas Savienībā un izvairītos 
no konkurences traucējumiem, Komisijai ieteicams izstrādāt vadlīnijas dalībvalstīm atbilstoša 
finansiālā nodrošinājuma aprēķināšanai, kā arī noteikt minimālo finansiālā nodrošinājuma 
apmēru.
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Grozījums Nr. 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK un 
Direktīvas 2004/35/EK darbības jomā. Ir 
jānosaka tāds finansiālā nodrošinājuma 
apmērs, lai būtu iespējams segt trešajām 
personām radītos zaudējumus, kā arī videi 
nodarītā kaitējuma likvidācijas izmaksas, 
un tā summa katrā ziņā nedrīkst būt 
mazāka par [x] miljardiem eiro.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu finansiālo nodrošinājumu.
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Grozījums Nr. 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finansiālo nodrošinājumu periodiski 
koriģē, ņemot vērā izmaiņas konstatētajos 
noplūdes riskos, tai skaitā, iespējams, 
pagarinot finansiālā nodrošinājuma 
spēkā esamību uz laiku pēc atbildības 
nodošanas kompetentajai iestādei saskaņā 
ar 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no noplūdes riska, finansiālo nodrošinājumu apstiprinās pēc atbildības nodošanas 
kompetentajai iestādei. Šis finansiālais nodrošinājums būs segums monitoringa 
nodrošināšanas un iespējamo korektīvo pasākumu izmaksām saskaņā ar 18. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansiālo nodrošinājumu vai citu 
līdzvērtīgo garantiju, kas minēta 1. punktā, 
glabā:
a) tik ilgi pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas 
saskaņā ar 17. panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunktu, kamēr atbildība par 
uzglabāšanas vietu tiek nodota 
kompetentajai iestādei saskaņā ar 18. panta 
1. līdz 4. punktu;

2. Finansiālais nodrošinājums vai cita 
līdzvērtīga garantija, kas minēta 1. punktā, 
ir spēkā esoša:
a) tik ilgi pēc uzglabāšanas vietas slēgšanas 
saskaņā ar 17. panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunktu, kamēr atbildība par 
uzglabāšanas vietu tiek nodota 
kompetentajai iestādei saskaņā ar 18. panta 
1. līdz 4. punktu, attiecīgajā gadījumā 
ņemot vērā 1.a punktu;

Or. en
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Pamatojums

Neatkarīgi no noplūdes riska, finansiālo nodrošinājumu apstiprina pēc atbildības nodošanas 
kompetentajai iestādei. Šis finansiālais nodrošinājums ir segums monitoringa nodrošināšanas 
un iespējamo korektīvo pasākumu izmaksām saskaņā ar 18. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No brīža, kad sāk ievadīt CO2, līdz 
uzglabāšanas vietas slēgšanai operators 
katra gada beigās fondā iemaksā 2 % no 
tās sertifikātu vērtības, kas tādu iekārtu 
operatoriem, kuras ir Direktīvas 
2003/87/EK darbības jomā, attiecīgajā 
gadā nebija jāmaksā, pamatojoties uz CO2
uzglabāšanu šajā uzglabāšanas vietā. Šis 
fonds ir paredzēts, lai finansētu 
izdevumus, kas rodas pēc atbildības 
nodošanas kompetentajai iestādei. Minēto 
fondu izveido dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

Arī pēc atbildības nodošanas kompetentajai iestādei būs nepieciešami līdzekļi personālam, 
monitoringam, iespējamiem remontdarbiem, uzturēšanai, kompensācijām noplūdes un, 
iespējams, citu radītu zaudējumu gadījumā. Monitorings un jo īpaši trīsdimensiju seismiskie 
izmeklējumi ir ļoti darbietilpīgi un prasa lielus izdevumus, un aku monitorings, kā arī, 
iespējams, atkārtoti urbumi un to aizvēršana var radīt ievērojumus izdevumus. Tāpēc 
jārīkojas atbilstīgi principam „piesārņotājs rūpējas un maksā”.
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Grozījums Nr. 373
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Rezervju fonds
Katrā dalībvalstī veido atsevišķu rezervju 
fondu un to uztur no uzglabāšanas vietu 
operatoru gada iemaksām, ko tie veic, 
sākot CO2 ievadīšanu. Šo fondu kontrolē 
un pārvalda kompetentā iestāde. 
Operatoru iemaksu apmērs ir saistīts ar
uzglabāšanas vietas tilpumu CO2 tilpuma
vienībās, operatora iepriekšējiem darbības 
rādītājiem un uzglabāšanas vietas riska 
profilu atbilstoši I pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Operatori turpina veikt 
iemaksas līdz tam laikam, kad atbildību 
pilnībā nodod kompetentajai iestādei. 
Fondu izmanto, lai segtu kompetentajai 
iestādei radušos monitoringa, uzraudzības 
un zaudējumu segšanas izdevumus pēc 
atbildības nodošanas un izņēmuma 
gadījumos arī pirms atbildības nodošanas, 
kad atbildību nenosaka 
Direktīva 2004/35/EK vai 
Direktīva 2003/87/EK, un/vai kad 
finansiālais nodrošinājums nav 
pietiekams vai nav pieejams.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa rezervju fonda izveide nodrošinās papildu finansiālo drošību dalībvalstīm, lai tās 
varētu segt monitoringa, uzraudzības un zaudējumu segšanas izdevumus pēc operatoru 
atbildības par uzglabāšanas vietām nodošanas. Tas nodrošinās arī papildu ienākumu avotu 
dalībvalstīm operatoru maksātnespējas gadījumā vai Direktīvā 2004/35/EK vai 
Direktīvā 2003/87/EK nenoteiktas atbildības gadījumos.
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Grozījums Nr. 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Katrā dalībvalstī veido atsevišķu rezervju 
fondu un to uztur no uzglabāšanas vietu 
operatoru un elektroenerģijas ražotāju 
gada iemaksām. Šo fondu kontrolē un 
pārvalda kompetentā iestāde. Operatoru 
iemaksu apmēru nosaka proporcionāli 
uzglabāšanas vietas tilpumam CO2
tilpuma vienībās, operatora iepriekšējiem 
darbības rādītājiem un uzglabāšanas 
vietas riska profilam atbilstoši I pielikumā 
noteiktajiem parametriem. Iemaksu 
veikšanu pārtrauc pēc atbildības 
nodošanas kompetentajai iestādei. Fondu 
izmanto, lai segtu kompetentajai iestādei 
radušos monitoringa un korektīvo 
pasākumu, kā arī parasto zaudējumu 
(piemēram, kaitējums veselībai, 
īpašumam nodarīti zaudējumi u. c.) un 
videi nodarītā kaitējuma segšanas 
izdevumus pēc atbildības nodošanas un 
izņēmuma gadījumos arī pirms atbildības 
nodošanas, kad atbildību nenosaka 
Direktīva 2004/35/EK vai 
Direktīva 2003/87/EK, un/vai kad 
finansiālais nodrošinājums nav 
pietiekams vai nav pieejams.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas ražotājiem un uzglabāšanas vietu operatoriem kopā būtu jāveic iemaksas 
fondā, kurš ir paredzēts monitoringa un korektīvo pasākumu izdevumu, kā arī zaudējumu seku 
likvidēšanas izmaksu segšanai pēc atbildības nodošanas.
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Grozījums Nr. 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu. Tāpēc no 
jauna sertificējamus cauruļvadus 
vispārēji ierīko tā, lai tie principā būtu 
piemēroti jebkādas noteiktā minimālā 
standarta CO2 plūsmas transportēšanai.
Šo standartu nosaka komitoloģijas 
procedūrā.

Or. de

Pamatojums

Šādā veidā var novērst piekļuves ierobežojumus un diskrimināciju šķietami nepietiekamas
tehniskās savietojamības dēļ. Turklāt katrs iekārtu ražotājs Eiropā šādi iegūs pārliecību, ka 
iemesls, kāpēc viņa sagatavoto CO2 – ja vien viņš to sagatavo atbilstīgi noteiktam kvalitātes 
standartam – nav iespējams pieslēgt transportēšanas tīklam, nav tehniska nesavietojamība.

Grozījums Nr. 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem 
lietotājiem iespēju piekļūt CO2 transporta 
tīkliem un uzglabāšanas vietām, lai 
ģeoloģiski uzglabātu saražoto un uztverto 
CO2 saskaņā ar 2. līdz 4. punktu. Tomēr 
lietotāji pilnībā sedz izdevumus par
piekļuvi šādiem tīkliem un uzglabāšanas 
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vietām.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas ražotājiem būtu jāsedz to CO2 emisiju transportēšanas (un, iespējams, arī 
uzglabāšanas) izdevumi.

Grozījums Nr. 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi, un to veic no 
uzglabāšanas vietas operatoriem un 
lietotājiem (piemēram, elektroenerģijas 
ražotājiem) pilnīgi neatkarīgi transporta 
operatori. Dalībvalsts cenšas nodrošināt 
godīgu un atvērtu piekļuvi, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu brīvu konkurenci un vienlīdzīgas piekļuves iespējas, transporta operatoriem 
būtu jābūt pilnīgi neatkarīgiem no uzglabāšanas vietas operatoriem un elektroenerģijas 
ražotājiem.

Grozījums Nr. 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 

2. Dalībvalsts izlemj, kā pārskatāmā, 
objektīvā un nediskriminējošā veidā
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cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

nodrošināt 1. punktā minēto piekļuvi. 
Dalībvalsts cenšas nodrošināt godīgu un 
atvērtu piekļuvi, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

Atvērtu piekļuvi ir jāgarantē ar pārskatāmiem un objektīviem dalībvalsts noteiktiem 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 379
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
piemēro atvērtas piekļuves principu, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem 
noteikumiem, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

Vārds „godīgs” juridiskā tekstā var radīt interpretācijas problēmas, jo tas ietver subjektīvu 
un ētikas elementu, plašāk piemēro vārdu „nediskriminējošs”.

Grozījums Nr. 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi.  Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu, 
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piekļuvi, ņemot vērā: nediskriminējošu un atvērtu piekļuvi, 
ņemot vērā:

Or. de

Pamatojums

Atvērta, nediskriminējoša un godīga piekļuve attiecīgajiem operatoriem ir izšķiroši svarīga.

Grozījums Nr. 381
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts nosaka kārtību, kādā tiek 
nodrošināta 1. punktā minētā piekļuve. 
Dalībvalstis cenšas nodrošināt godīgu un
atvērtu piekļuvi, ņemot vērā:

2. Dalībvalsts nosaka kārtību, kādā tiek 
nodrošināta 1. punktā minētā piekļuve. 
Dalībvalstīm jānodrošina godīga un
atvērta piekļuve, ņemot vērā:

Or. fi

Grozījums Nr. 382
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzglabāšanas tilpumu, kas ir pieejams 
vai pamatoti var tikt izbrīvēts saskaņā ar 
4. pantu noteiktajās teritorijās, kā arī 
transportēšanas iespējas, kas ir pieejamas 
vai pamatoti var tik nodrošinātas;

a) uzglabāšanas tilpumu, kas ir pieejams 
saskaņā ar 4. pantu noteiktajās teritorijās, 
kā arī transportēšanas iespējas, kas ir 
pieejamas;

Or. en

Pamatojums

Mēs pieņemam, ka ierosinājums svītrot noteikumu par tilpuma izbrīvēšanu, kad to pamato 



PE409.632v01-00 32/70 AM\734311LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

apstākļi, atbilstu paplašināšanas pienākumam. Ekonomiskās dzīvotspējas nodrošināšanai 
saistībā ar augstajām investīciju izmaksām ir jānodrošina iespēja slēgt ilgtermiņa līgumus ar 
klientiem par piekļuvi transportēšanai/uzglabāšanas vietai.

Grozījums Nr. 383
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalsts CO2 samazināšanas saistību 
apjomu saskaņā ar starptautiskiem tiesību 
instrumentiem un Kopienas tiesību 
aktiem, kuru valsts vēlas izpildīt, 
izmantojot CO2 uztveršanu un ģeoloģisku 
uzglabāšanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Veselas frāzes svītrojums. Uz starptautiskiem un Eiropas līgumiem vai standartiem pamatotu 
īpašu samazināšanas saistību iekļaušana dalībvalsts tiesību aktos par piekļuves 
nodrošināšanu nedos nekādus rezultātus un var radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem 
dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 384
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzību cienīt uzglabāšanas vietas vai 
CO2 transporta tīkla īpašnieka vai 
operatora pienācīgi pamatotās vajadzības 
un visu pārējo personu intereses, kas 
izmanto šīs uzglabāšanas vietas vai tīklu, 
kā arī attiecīgās pārstrādes vai apstrādes 
vietas, kas varētu tikt ietekmētas;

d) vajadzību cienīt uzglabāšanas vietas vai 
CO2 transporta tīkla īpašnieka vai 
operatora pienācīgi pamatotās vajadzības 
un visu pārējo personu intereses, kas 
izmanto šīs uzglabāšanas vietas vai tīklu, 
kā arī attiecīgās pārstrādes vai apstrādes 
vietas, kas varētu tikt ietekmētas. Šīs 
uzglabāšanas vietas vai CO2 transporta 
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tīkla īpašnieka vai operatora pienācīgi 
pamatotās vajadzības galvenokārt ir 
saistītas ar iespēju droši 
transportēt/uzglabāt pašu 
saražotās/nošķirtās CO2 plūsmas, ņemot 
vērā pieejamo kapacitāti, kā arī garantēt 
nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu 
infrastruktūras attīstībai vai iekārtu 
izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Primārais mērķis ir nodrošināt, lai CCS iekārtas varētu izmantot CO2 uzglabāšanas 
vietu/transporta tīklu operatori, proti, ir jānodrošina uzglabāšanas iespējas pašu operatoru 
CO2 plūsmu uzglabāšanai un to obligāto CO2 samazināšanas mērķu sasniegšana, lai 
nodrošinātu efektīvus stimulus lielajām investīcijām, kas nepieciešamas būvniecībai —
nepieciešamo iekārtu attīstībai.

Grozījums Nr. 385
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vajadzību nodrošināt atbilstošu 
noteikumu izstrādi, lai radītu apstākļus 
pārrobežu un tranzīta CO2 plūsmām, 
izvairoties no konkurences traucējumiem, 
kas var rasties potenciālo lietotāju 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ ES.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, lai operatori noteiktās dalībvalstīs, piemēram, Grieķijā netiktu 
nevajadzīgi nostādīti neizdevīgākā stāvoklī to ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai iespējamo 
ierobežojumu attiecībā uz uzglabāšanas vietu attīstību dēļ.
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Grozījums Nr. 386
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. CO2 transportēšanas tīklu operatori un 
uzglabāšanas vietu operatori var liegt 
piekļuvi jaudas vai tilpuma trūkuma dēļ. 
Jebkurš atteikums ir pienācīgi jāpamato.

3. CO2 transportēšanas tīklu operatori un 
uzglabāšanas vietu operatori var liegt 
piekļuvi jaudas vai tilpuma trūkuma vai 
ekonomiskā neizdevīguma dēļ. Jebkurš 
atteikums ir pienācīgi jāpamato.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināmi Eiropas un dalībvalstu noteikumi gāzes tirgus / gāzes transportēšanas jomā 
lielākoties nosaka līdzīgus izņēmuma gadījumus, kuri ir pieņemami un pamatoti.

Grozījums Nr. 387
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Atbrīvojumi

1. Uz nozīmīgāko jauno CCS 
infrastruktūru noteiktu laiku var 
neattiecināt 20. panta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
a) ar investīcijām saistītais risks ir tāds, 
ka investīcijas nebūtu veiktas, ja netiktu
piešķirts atbrīvojums;
b) atbrīvojuma piešķiršana nekaitē 
konkurencei vai CCS tirgus efektīvai 
darbībai.
2. Dalībvalstu kompetentās iestādes katrā 
konkrētajā gadījumā var pieņemt lēmumu 
par 1. punktā minētā atbrīvojuma 
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piešķiršanu. Ja iesaistītā infrastruktūra 
atrodas vairāk kā vienas dalībvalsts 
teritorijā, dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieņem koplēmumu. 
Atbrīvojumus piešķir, pamatojoties uz 
šādiem nosacījumiem:
a) atbrīvojums var attiekties uz visu vai 
daļu no jaunās infrastruktūras jaudas;
b) pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
ņem vērā vajadzību noteikt nosacījumus 
attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanas 
ilgumu un nediskriminējošu piekļuvi 
infrastruktūrai. Pieņemot lēmumu par 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā līgumu 
termiņus, ierīkojamo papildu jaudu vai 
tilpumu, projekta grafiku un apstākļus 
dalībvalstī;
c) piešķirot atbrīvojumu, kompetentā 
iestāde var pieņemt lēmumu par jaudas 
pārvaldības un sadales noteikumiem un 
mehānismiem, ciktāl tas nekavē 
ilgtermiņa līgumu izpildi;
d) lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu, 
tostarp tā noteikumus, pienācīgi pamato 
un publicē.
3. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
nosaka skaidru un stabilu procedūru šajā 
pantā noteikto lēmumu pārsūdzēšanai.
4. Šajā pantā minētos atbrīvojuma 
apstiprināšanas noteikumus nevar grozīt 
ar atpakaļejošu datumu bez visu pušu 
piekrišanas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir jāiestrādā noteikums, kas ļauj dalībvalstij, pamatojoties uz precīziem 
noteikumiem, piešķirt atbrīvojumus no regulētas trešo pušu piekļuves CCS infrastruktūrai. 
Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas ieviešanai būs nepieciešamas lielas 
investīcijas infrastruktūrā. Lai piesaistītu pietiekami daudz kapitāla, investoros ir jārada 
pārliecība, ka viņi gūs peļņu no ieguldītā kapitāla. Šis grozījums ir pamatots ar
Direktīvas 2003/55/EK (Otrā gāzes direktīva) 22. pantu.
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Grozījums Nr. 388
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Atbrīvojumi

1. Uz nozīmīgāko jauno CCS 
infrastruktūru noteiktu laiku var 
neattiecināt 20. panta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
a) ar investīcijām saistītais risks ir tāds, 
ka investīcijas nebūtu veiktas, ja netiktu 
piešķirts atbrīvojums;
b) atbrīvojuma piešķiršana nekaitē CCS 
tirgus efektīvai darbībai.
2. Dalībvalstu kompetentās iestādes katrā 
konkrētajā gadījumā var pieņemt lēmumu 
par 1. punktā minētā atbrīvojuma 
piešķiršanu. Ja iesaistītā infrastruktūra 
atrodas vairāk kā vienas dalībvalsts 
teritorijā, dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieņem koplēmumu. 
Atbrīvojumus piešķir, pamatojoties uz 
šādiem nosacījumiem:
a) atbrīvojums var attiekties uz visu vai 
daļu no jaunās infrastruktūras jaudas vai 
palielinātas jaudas, vai esošās 
infrastruktūras modifikācijām;
b) pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
ņem vērā vajadzību noteikt nosacījumus 
attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanas 
ilgumu un nediskriminējošu piekļuvi 
infrastruktūrai. Pieņemot lēmumu par 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā līgumu 
termiņus, ierīkojamo papildu jaudu vai 
tilpumu, projekta grafiku un apstākļus 
dalībvalstī;
c) piešķirot atbrīvojumu, kompetentā 
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iestāde var pieņemt lēmumu par jaudas 
pārvaldības un sadales noteikumiem un 
mehānismiem, ciktāl tas nekavē 
ilgtermiņa līgumu izpildi;
d) lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu, 
tostarp  tā noteikumus, pienācīgi pamato 
un publicē.

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām Starptautiskās Naftas un gāzes ražotāju apvienības (OGP) ierosināto 
grozījumu attiecībā uz jauno 20.a pantu ar nelielām izmaiņām. Tā kā pašlaik nav izveidota 
infrastruktūra CO2 uztveršanai, transportēšanai un sekvestrācijai, par pieņemamu uzskatāms 
risinājums, ka dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no regulētas trešo pušu piekļuves 
noteikumiem. Salīdzināmi noteikumi pastāv arī Eiropas un dalībvalstu gāzes tirgus (gāzes 
transportēšanas) normatīvajos aktos.

Grozījums Nr. 389
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstu un trešo valstu pārrobežu 
strīdu izšķiršanā piemēro starptautisko 
strīdu izšķiršanas procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Ģeosfēras josla, kas aptver uzglabāšanas kompleksu var izrādīties lielāka, nekā to uzrādīja 
iepriekšējie ģeoloģiskie pētījumi un sniegties pāri robežai trešo valstu teritorijā.
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Grozījums Nr. 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos.

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos. Attiecībā uz pārrobežu 
uzglabāšanas vietām atbildīga par 
atļaujas piešķiršanu ir tā valsts 
kompetentā iestāde, kas atrodas 
dalībvalstī, kuras teritorijā atrodas, 
domājams, lielākā uzglabāšanas vietas 
daļa.

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu kompetenci un atbildību.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos.

Ja CO2 transportē pāri robežai, tiek 
izmantotas pārrobežu uzglabāšanas vietas 
vai pārrobežu uzglabāšanas kompleksi, 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
kopīgi izpilda prasības, kas noteiktas šajā 
direktīvā un citos attiecīgajos Kopienas 
tiesību aktos. Attiecībā uz pārrobežu 
uzglabāšanas vietām par atļauju 
piešķiršanu atbildīga ir tās dalībvalsts 
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iestāde, kuras teritorijā atrodas lielākā 
pārredzamā uzglabāšanas vietas daļa.

Or. en

Pamatojums

Atbildības precizēšana.

Grozījums Nr. 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde izveido un uztur 
visu slēgto uzglabāšanas vietu un tās 
ietverošo uzglabāšanas kompleksu reģistru, 
tajā iekļaujot arī šo teritoriju kartes. 

1. Kompetentā iestāde izveido un uztur 
visu slēgto uzglabāšanas vietu un tās 
ietverošo uzglabāšanas kompleksu reģistru, 
tajā iekļaujot arī šo teritoriju kartes un citu 
svarīgu informāciju, lai novērtētu, vai 
uzglabāto CO2 varēs bez noplūšanas 
glabāt neierobežoti ilgu laika posmu.

Or. de

Pamatojums

Šāda reģistra mērķis ir aptver visu to informāciju, kas ir nepieciešama, lai aplēstu un 
novērtētu bīstamību, ko rada uzglabāšanas vieta, vai darbības, kas varētu radīt draudus 
uzglabāšanas vietai. Tāpēc ar kartēm vien nepietiek.

Grozījums Nr. 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
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Atbalsts ieviešanas fāzē
Komisija ne vēlāk kā līdz 2008. gada 
beigām sagatavo finansēšanas grafiku, lai 
ieviešanas fāzē atbalstītu CCS sistēmu.
Šajā finansēšanas instrumentā laika 
periodā no 2008. līdz 2012. gadam var 
piesaistīt neizlietotos ES budžeta līdzekļus, 
savukārt, sākot no 2013. gada, lietot daļu 
no tiem ienākumiem, ko gūst no ES 
emisijas kvotu tirdzniecības.

Or. de

Pamatojums

Konkrēts CCS sistēmas finansēšanas modelis ir nepieciešams jau tāpēc vien, lai radītu 
nodrošinājumu šim projektam un tā nodrošinātu, ka šādas tehnoloģijas lieto un plaši izmanto 
visā Eiropas teritorijā.

Grozījums Nr. 394
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 85/337/EEK
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Cauruļvadi gāzes, naftas un ķīmisko 
vielu transportēšanai un cauruļvadi
oglekļa dioksīda plūsmu transportēšanai
uz ģeoloģiskās uzglabāšanas vietu, kuru 
diametrs pārsniedz 800 mm un garums –
40 km, tostarp ar tiem saistītās 
kompresijas stacijas.

16. Cauruļvadi, kuru diametrs pārsniedz 
800 mm un garums – 40 km, lai 
transportētu:
a) gāzi, naftu vai ķīmiskās vielas;
b) oglekļa dioksīda plūsmas uz
ģeoloģiskās uzglabāšanas vietu, tostarp ar 
cauruļvadiem saistītās kompresijas 
stacijas.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir jāprecizē. Saskaņā ar mūsu interpretāciju uz definīcijā raksturotajām 
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saistītajām kompresijas stacijām un cauruļvadiem attiecas IVN direktīva, neatkarīgi no tā, 
kādas plūsmas tiek transportētas. Tādēļ mēs ierosinām šādu tekstu.

Grozījums Nr. 395
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 85/337/EEK
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Cauruļvadi gāzes, naftas un ķīmisko 
vielu transportēšanai un cauruļvadi oglekļa 
dioksīda plūsmu transportēšanai uz 
ģeoloģiskās uzglabāšanas vietu, kuru 
diametrs pārsniedz 800 mm un garums –
40 km, tostarp ar tiem saistītās 
kompresijas stacijas.

16. Cauruļvadi gāzes, naftas un ķīmisko 
vielu transportēšanai un cauruļvadi oglekļa 
dioksīda plūsmu transportēšanai uz 
ģeoloģiskās uzglabāšanas vietu, kuru 
diametrs pārsniedz 800 mm un garums –
40 km.

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot grozījumā tekstu „tostarp ar tiem saistītās kompresijas stacijas” un nenosakot 
jaudas robežlielumus, tiek nepamatoti paplašināta ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanas joma. Kompresijas stacijām tagad, tāpat kā līdz šim, jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, ja tās atbilst noteiktai lieluma kategorijai un tiek ņemti vērā noteikti 
robežlielumi.

Grozījums Nr. 396
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
30. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva 96/61/EK
9. pants – 3. punkts – 3. līdz 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro Direktīvas 96/61/EK 9. panta 
3. punkta trešo, ceturto, piekto un sesto 
daļu.
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Or. en

Pamatojums

Ar 2003. gada ETS direktīvu aizliedza piemērot 1996. gada IPNK direktīvu, lai regulētu CO2 
emisijas no lielām rūpnieciskām iekārtām, izņemot īpašus gadījumus. Ņemot vērā pieaugošo 
vajadzību steidzami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ar to saistīto nepieciešamību 
izmantot citus instrumentus papildus ETS, piemēram, uz izlaidi pamatotus emisiju standartus, 
šis aizliegums ir kļuvis neatbilstošs un tādēļ ir svītrojams.

Grozījums Nr. 397
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
30. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva 96/61/EK
9. pants – 3. punkts – 3. līdz 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro Direktīvas 96/61/EK 9. panta 
3. punkta trešo, ceturto, piekto un sesto 
daļu.

Or. en

Pamatojums

Ar 2003. gada ETS direktīvu aizliedza piemērot 1996. gada IPNK direktīvu, lai regulētu CO2 
emisijas no lielām rūpnieciskām iekārtām, izņemot īpašus gadījumus. Ņemot vērā pieaugošo 
vajadzību steidzami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ar to saistīto nepieciešamību 
izmantot citus instrumentus papildus ETS, piemēram, uz izlaidi pamatotus emisiju standartus, 
šis aizliegums ir kļuvis neatbilstošs un tādēļ ir svītrojams.

Grozījums Nr. 398
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. pants
Direktīva 2000/60/EK
11. pants – 3. punkts – j apakšpunkts – 3.a ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– oglekļa dioksīda plūsmu ievadīšana 
uzglabāšanai ģeoloģiskos veidojumos, 
kurus dabīgu iemeslu dēļ nākotnē nevarēs 
izmantot citiem mērķiem, ja ievadīšana nav 
pretrunā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu XX/XX/EK.(*);

– oglekļa dioksīda plūsmu ievadīšana 
uzglabāšanai ģeoloģiskos veidojumos, 
kurus dabīgu iemeslu dēļ nākotnē nevarēs 
izmantot citiem mērķiem un kuri saistībā 
ar CO2 migrāciju ir uzskatāmi par 
izolētiem veidojumiem, ja ievadīšana nav 
pretrunā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu XX/XX/EK.(*);

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu „piesardzības principa” ievērošanu, ir jāgroza projekta 31. pants.

Grozījums Nr. 399
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:
“9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka un kurām 
sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu 
procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu 
un transporta tīklu pieejamība, kā arī 
tehniskās iespējas CO2 uztveršanas ierīču 

svītrots
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vēlākai uzstādīšanai.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd CCS sistēma vēl ir pētniecības un attīstības stadijā. Pašreiz nav iespējams noteikt 
tehniski piemērotus risinājumus nedz CO2 uztveršanai, nedz arī uztvertā CO2 transportēšanai 
un uzglabāšanai. Tādēļ šādu tehnoloģiju nevar padarīt par administratīvi tiesiska pienākuma 
priekšmetu. Līdz ar to ir jāizslēdz arī „Capture Readiness”(„gatavības CO2 uztveršanai”)
pienākums, kamēr nav pierādīta ilgtspējīga visas CCS tehnoloģijas ķēdes piemērojamība.

Grozījums Nr. 400
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants
Direktīvas 2001/80/EK grozījums

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:
„9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka un kurām 
sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu 
procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu 
un transporta tīklu pieejamība, kā arī 
tehniskās iespējas CO2 uztveršanas ierīču 
vēlākai uzstādīšanai.”

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 401
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants
Direktīvas 2001/80/EK grozījums

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:
„9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka un kurām 
sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu 
procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu 
un transporta tīklu pieejamība, kā arī 
tehniskās iespējas CO2 uztveršanas ierīču 
vēlākai uzstādīšanai.”

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 402
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas
atļauja izdota pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas XX/XX/EK(*) 
stāšanās spēkā, objektā pietiek telpas 
ierīcei, kas nepieciešama CO2 uztveršanai 
un kompresijai, un ka ir novērtēta
piemērotu uzglabāšanas vietu un 
transporta tīklu pieejamība, kā arī 
tehniskās iespējas CO2 uztveršanas ierīču 
vēlākai uzstādīšanai.

9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā atļauja izdota pēc 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, tiek veikts 
atbilstošs novērtējums, nosakot, vai
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, vai ir pieejamas piemērotas
uzglabāšanas vietas un transporta tīkli, kā 
arī tehniskās iespējas CO2 uztveršanas 
ierīču vēlākai uzstādīšanai. Novērtējot 
iepriekš minēto pasākumu 
nepieciešamību, ņem vērā papildu 
kapitāla izmaksas un paredzamo laiku, 
kas nepieciešams ierīču vēlākai 
uzstādīšanai. Ja ir izdotas licences esošo 
iekārtu jaudas vai kurināmā maiņai, 
iepriekš minētais novērtējums nav 
nepieciešams.
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Or. en

Pamatojums

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 CO2 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 capture 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.

Grozījums Nr. 403
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visām
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka un kurām 
sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā,
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās iespējas CO2
uztveršanas ierīču vēlākai uzstādīšanai.

9.a pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka netiks atļauta 
tādu sadedzināšanas iekārtu izmantošana, 
kuru jauda ir 200 megavati vai lielāka un 
kurām sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu 
procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, un kuru 
ekspluatācijas laikā CO2 emisijas 
atmosfērā pārsniedz 350 gramus uz 
kilovatstundu iegūtās enerģijas. 

Or. en
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Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus cīņā pret klimata pārmaiņām, ir jānosaka maksimālie elektroģeneratoru 
emisiju līmeņi.

Grozījums Nr. 404
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:

„9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, 
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās iespējas CO2
uztveršanas ierīču vēlākai uzstādīšanai.

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:

„9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, 
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās iespējas CO2
uztveršanas ierīču vēlākai uzstādīšanai. Šis 
pienākums neattiecas uz augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām 
Direktīvas 2004/8/EK izpratnē.

Or. de

Pamatojums

Augstas efektivitātes koģenerācijas stacijas ir jāuzstāda pēc iespējas tuvāk siltuma 
patērētājiem. Apdzīvotām vietām tuvās teritorijās izdevumi, kas rodas saistībā ar CO2 
uztveršanas iekārtu telpisko prasību izpildi, ir īpaši augsti, līdz ar to augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtām rodas sliktākas izredzes konkurences situācijā. Tas neatbilst mērķim 
ierobežot klimata pārmaiņas, ko koģenerācijas iekārtas īpaši sekmē to augstās efektivitātes 
dēļ.
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Grozījums Nr. 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:
„9.a pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, 
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās iespējas CO2
uztveršanas ierīču vēlākai uzstādīšanai.

Direktīvā 2001/80/EK pievieno šādu 
9.a pantu:
„9.a pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 300 
megavati vai lielāka un kurām sākotnējā 
būvatļauja vai, ja šādu procedūru 
nepiemēro, sākotnējā ekspluatācijas atļauja 
izdota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, 
objektā pietiek telpas ierīcei, kas 
nepieciešama CO2 uztveršanai un 
kompresijai, un ka ir novērtēta piemērotu 
uzglabāšanas vietu un transporta tīklu 
pieejamība, kā arī tehniskās un finanšu 
iespējas CO2 uztveršanas ierīču vēlākai 
uzstādīšanai.

Or. de

Pamatojums

Ir jāpārbauda arī tas, vai CO2 uztveršana ir ne tikai tehniski, bet arī finansiāli iespējama.

Grozījums Nr. 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 1. punktu piemēro attiecībā uz 
sadedzināšanas iekārtu kopumā.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus cīņā pret klimata pārmaiņām, ir jānosaka maksimālie elektroģeneratoru
emisiju līmeņi.

Grozījums Nr. 407
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
elektroenerģijas ražošanas 
sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā 
jauda ir 200 megavati vai lielāka un kuru 
paredzētais emisiju daudzums ir 
350 grami CO2 uz kilovatstundu un 
vairāk, un attiecībā uz kurām pieteikums 
sākotnējās būvatļaujas saņemšanai ir 
iesniegts 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
tiek ekspluatētas tādā veidā, ka ne mazāk 
kā 90 % no to CO2 emisijām tiek 
uztvertas, tad transportētas un uzglabātas
piemērotā ģeoloģiskā veidojumā vai ka 
tiek panākts līdzvērtīgs emisiju izplūdes 
daudzuma samazinājums atmosfērā, 
izmantojot citus līdzekļus. Ja nepiemēro 
būvatļaujas izsniegšanas procedūru, 
noteikumi attiecas uz sākotnējās 
ekspluatācijas atļaujas izdošanu.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 408
John Bowis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
elektroenerģijas ražošanas 
sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā 
jauda ir 300 megavati vai lielāka un kuru 
paredzētais emisiju daudzums ir 
500 grami CO2 uz kilovatstundu un 
vairāk, un attiecībā uz kurām pieteikums 
sākotnējās būvatļaujas saņemšanai ir 
iesniegts 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, 
tiek ekspluatētas tādā veidā, ka ne mazāk 
kā 90 % no to CO2 emisijām tiek uztverta, 
tad transportētas un uzglabātas piemērotā 
ģeoloģiskā veidojumā vai ka tiek panākts 
līdzvērtīgs emisiju izplūdes daudzuma 
samazinājums atmosfērā, izmantojot citus 
līdzekļus. 
Ja nepiemēro būvatļaujas izsniegšanas 
procedūru, noteikumi attiecas uz 
sākotnējās ekspluatācijas atļaujas 
izdošanu.

Or. en
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Pamatojums

Visām elektroenerģijas ražošanas sadedzināšanas iekārtām, kuras tiks apstiprinātas 
izmantošanai, sākot no 2015. gada, ir jānosaka emisijas standarts 500 grami CO2 uz 
kilovatstundu. Tā tiks nodrošināts, ka visu nākotnē izmantojamo iekārtu CO2 emisiju 
daudzums būs līdzvērtīgs moderno gāzes spēkstaciju (pašlaik visefektīvākā ogļūdeņražu 
tehnoloģija, kas rada vismazāk emisiju) emisiju daudzumam. Nākotnē šis standarts ir 
jāsamazina, lai veicinātu vēl lielāku emisiju samazinājumu.

Grozījums Nr. 409
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. pants
Direktīva 2001/80/EEK
9.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 2012. gadā Komisija veiks panāktā 
tehnoloģiskā progresa un jaunāko 
zinātnes sasniegumu novērtējumu un, ja 
saskaņā ar tā rezultātiem nebūs iespējams 
noteiktajā termiņā piemērot obligāto 
prasību aizliegt izmantot ogļu 
spēkstacijas, kuras nav aprīkotas ar 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
iekārtām, citādi, kā tikai radot nesamērīgi 
augstas izmaksas vienai vai vairākām 
dalībvalstīm, Komisija nāks klajā ar 
priekšlikumiem attiecībā uz ārkārtas 
finansēšanas noteikumiem vai 1.a un 
1.b punktā minēto termiņu pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no situācijas, ka vēl 2020. gadā tiek atvērtas ogļu spēkstacijas, negatīvi 
ietekmējot daudzus citus pasākumus, kas vērsti uz CO2 emisiju samazināšanu, CCS principa 
ievērošana ir jānosaka par obligātu prasību attiecībā uz spēkstacijām, kuru izmantošanai tiks 
izsniegtas atļaujas, sākot no 2015. gada. Obligāta prasība veicinās tehnoloģisko attīstību un 
samazinās izmaksas, kā tas jau ir noticis daudzās citās vides politikas jomās. Taču mums ir 
jānodrošina, lai „gaisma nenodzistu”! Šis grozījums nodrošinās „avārijas slēdža” 
mehānismu, ja viena vai vārākās dalībvalstis saskarsies ar īpašām problēmām.
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Grozījums Nr. 410
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. pants
Direktīva 2004/35/EK
III pielikums – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Uzglabāšanas vietu ekspluatācija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu XX/XX/EK(*);

14. CO2 transportēšana ģeoloģiskai 
uzglabāšanai, kā arī uzglabāšanas vietu 
ekspluatācija saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
XX/XX/EK(*);

Or. en

Pamatojums

Arī noteikums par CO2 transportēšanu ir jāiekļauj Direktīvā par atbildību vides jomā 
(Direktīva 2004/35/EK). 

Grozījums Nr. 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. pants
Direktīva 2004/35/EK
III pielikums – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2004/35/EK III pielikumā
pievieno šādu 14. punktu:
„14. Uzglabāšanas vietu ekspluatācija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu XX/XX/EK.(*)

Direktīvas 2004/35/EK III pielikumā
pievieno šādu 14. punktu:
14. Uzglabāšanas vietu ekspluatācija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu XX/XX/EK līdz brīdim, kad 
atbildību nodod kompetentajai iestādei.

Or. de
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Pamatojums

Līdzšinējā formulējuma, kas attiecās tikai uz uzglabāšanas vietas ekspluatāciju, sekas varētu 
būt tādas, ka apkārtējās vides kaitējumam, kas tiek nodarīts pēc slēgšanas, vairs nav saistoša 
Direktīva par atbildību vides jomā. Jaunais formulējums skaidri nosaka, ka operators ir 
atbildīgs par videi nodarītā kaitējuma seku likvidēšanu tik ilgi, līdz atbildība tiek nodota 
kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 412
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Pārskatīšana

Līdz 2011. gada 30. jūnijam tiks veikta 
drošas CO2 ģeoloģiskās uzglabāšanas 
pasākumu pārskatīšana. Ja tiks gūti 
pierādījumi tam, ka CO2 var pārvaldīt 
drošā un prognozējamā veidā, 
Direktīvas 2001/80/EK 9.a pantā noteikto 
emisijas ierobežojumu piemēros visām 
esošajām iekārtām līdz 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Līdz 2011. gada jūnijam būs iegūts pietiekams daudzums informācijas par reālo situāciju 
saistībā ar spēju prognozēt un pārvaldīt uzglabāto CO2. Tā būs iespējams piemērot noteikto 
emisijas ierobežojumu — 350 grami CO2 uz kilovatstundu — visām esošajām elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām, kuru emisija pārsniedz šo līmeni.
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Grozījums Nr. 413
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Pārskatīšana

Līdz 2011. gada 30. jūnijam tiks veikta 
drošas CO2 ģeoloģiskās uzglabāšanas 
pasākumu pārskatīšana. Ja tiks gūti 
pierādījumi tam, ka CO2 var pārvaldīt 
drošā un prognozējamā veidā, 
Direktīvas 2001/80/EK 9.a pantā noteikto 
emisijas ierobežojumu piemēros visām 
esošajām iekārtām līdz 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Līdz 2011. gada jūnijam būs iegūts pietiekams daudzums informācijas par reālo situāciju 
saistībā ar spēju prognozēt un pārvaldīt uzglabāto CO2. Tādējādi būs iespējams piemērot
noteikto emisiju ierobežojumu — 350 grami CO2 uz kilovatstundu — visām esošajām 
elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kuru emisija pārsniedz šo līmeni.

Grozījums Nr. 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„35.a pants
Pārstrādāšana un turpmāka attīstība
1. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, 
piemērojot šo direktīvu, tostarp arī uz 
25. pantā noteiktajiem ziņojumiem un jo 
īpaši uz pieredzi, kas gūta ekspluatējot 
CCS demonstrācijas centrāles, un ņemot 
vērā tehnisko attīstību un jaunākās 
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zinātniskās atziņas, Komisija līdz 
2016. gadam sagatavo ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu, cita starpā ņemot 
vērā:
a) vai šāda veida CO2 uzglabāšana ilgā 
laika periodā pēc iespējas vairāk aizkavē 
vai samazina negatīvas sekas apkārtējai 
videi, un tādā veidā ir novērsusi jebkādu 
iespējami izrietošu apdraudējumu cilvēka 
veselībai;
b) vai noteikumi ir piemērojami arī 
elektroenerģiju ražojošām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru nominālā jauda ir 
300 megavati vai lielāka, attiecinot uz 
32. pantu;
c) noteikumus par trešo pušu piekļuvi
(20. un 21. pants).
2. Komisija šo ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē, ja nepieciešams, 
kopā ar likumdošanas priekšlikumiem.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā tehnisko attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, Komisijai šī direktīva ir 
jāpārstrādā.

Grozījums Nr. 415
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
1. Deviņu mēnešu laikā pēc 25. pantā 
minēto ziņojumu saņemšanas Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanu.
2. Šajā ziņojumā Komisija sniedz 
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vērtējumu galvenokārt par šādiem 
aspektiem:
- procedūras Komisijas informēšanai par 
uzglabāšanas atļaujām (10. pants) un 
lēmumiem par atbildības nodošanu 
(18. pants);
- gūtā pieredze attiecībā uz 20. un 
21. pantā minētajiem noteikumiem par 
trešo pušu piekļuvi;
- iespējamība noteikt obligātu prasību 
jauniem lielu sadedzināšanas iekārtu 
projektiem saistībā ar emitētā CO2
uztveršanu un uzglabāšanu un šādas 
prasības apmērs;
- I un II pielikumā noteikto kritēriju 
turpmākā attīstība un atjaunināšana,
kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz 
priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās zināšanas par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu ir nepietiekamas, lai šādu 
prasību noteiktu jau tagad. Mēs iesakām apsvērt iespēju noteikt prasību „gatavs oglekļa 
uztveršanai”, taču ne pirms direktīvas pārskatīšanas stadijas saskaņā ar 35.a pantu. 
Enerģijas nozari nevajadzētu pakļaut riskam, kas saistīts ar CCS saistīto izdevumu segšanu, 
kamēr tehnoloģijas nav pilnībā pārbaudītas demonstrējumu projektos. Tikai pētniecības un 
attīstības izmaksas saistībā ar CO2 uztveršanu, transportēšanu un ģeoloģisko uzglabāšanu ir 
pamatotas.

Grozījums Nr. 416
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [1 gads pēc tās publicēšanas]. 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [2 gadi pēc tās publicēšanas]. 
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Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās zināšanas par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu ir nepietiekamas, lai šādu 
prasību noteiktu jau tagad. Mēs iesakām apsvērt iespēju noteikt prasību „gatavs oglekļa 
uztveršanai”, taču ne pirms direktīvas pārskatīšanas stadijas saskaņā ar 35.a pantu. 
Enerģijas nozari nevajadzētu pakļaut riskam, kas saistīts ar CCS saistīto izdevumu segšanu, 
kamēr tehnoloģijas nav pilnībā pārbaudītas demonstrējumu projektos. Tikai pētniecības un 
attīstības izmaksas saistībā ar CO2 uztveršanu, transportēšanu un ģeoloģisko uzglabāšanu ir 
pamatotas.

Grozījums Nr. 417
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [1 gads pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [2 gadi pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Pamatojums

Viens gads, kas atvēlēts transponēšanai, ir pārāk īss laikposms, tādēļ tiesību akta 
transponēšanai dalībvalstīs ieteicams noteikt divu gadu termiņu.
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Grozījums Nr. 418
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [1 gads pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [2 gadi pēc tās publicēšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Pārskatīšana

Pēc 12 demonstrējumu projektu 
pabeigšanas un, ņemot vērā tehnoloģisko 
attīstību, Komisija līdz 2016. gada 
1. janvārim veic šo projektu darbības un 
dzīvotspējas novērtējumu un sagatavo 
attiecīgu ziņojumu. Pamatojoties uz šo 
ziņojumu, Komisija nepieciešamības 
gadījumā iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
grozīšanai un norāda tehniskos 
elementus, lai priekšlikumā iekļautu vides 
un drošības novērtējuma rezultātus.

Or. en
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Pamatojums

Demonstrējumu projekti palīdzēs gūt nepieciešamās tehniskās zināšanas drošai un 
dzīvotspējīgai CCS tehnoloģiju izmantošanai. Pēc projektu pabeigšanas Komisijai tie ir 
jāizvērtē un pēc tam jāizstrādā priekšlikums šī direktīvas priekšlikuma grozīšanai, ņemot vērā 
jaunos zinātnes sasniegumus un tehnoloģijas attīstību.

Grozījums Nr. 420
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Komisijas ziņojums

1. Pamatojoties uz gūto pieredzi attiecībā 
uz oglekļa uztveršanu, ģeoloģisko 
sekvestrāciju un transportēšanu un ņemot 
vērā pārmaiņas starptautiskā līmenī, 
Komisija līdz 2012. gada 31. decembrim 
publicē ziņojumu par CO2, kas saražots, 
iegūstot elektroenerģiju no fosilā 
kurināmā, uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstības un izmantošanas 
progresu.
2. Šajā ziņojumā cita starpā ir jāpievērš 
uzmanība šādiem aspektiem:

 progress attiecībā uz tehnoloģiju 
izmantošanu komerciālos demonstrējumu 
projektos dalībvalstīs;

 progress attiecībā uz tehnoloģiju 
attīstību, tostarp uztveršanas procesa 
energoefektivitāti („enerģijas patēriņa 
pieauguma ierobežojums”); un 
iespējamais termiņš tehnoloģiju 
pieejamības nodrošināšanai izmantošanai 
komerciālos nolūkos;

 jaunākie sadedzināšanas iekārtas, 
kas aprīkota ar šādu tehnoloģiju, 
būvniecības un ekspluatācijas izmaksu 
aprēķini; un
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 jaunākie aprēķini par CO2
transportēšanai un ģeoloģiskai 
uzglabāšanai piemērotas infrastruktūras 
pieejamību un jaudu dalībvalstīs.
3. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
nepieciešamības gadījumā iesniedz 
likumdošanas iniciatīvu direktīvas 
grozīšanai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus. Atkāpes no viena vai 
vairākiem kritērijiem ir pieņemamas, ja tās 
neapdraud raksturojuma vai novērtējuma 
atbilstību saskaņā ar 4. pantu.

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
atbilstīgi tehniskās attīstības līmenim 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus. Atkāpes no viena vai 
vairākiem kritērijiem ir pieņemamas, ja tās 
neapdraud raksturojuma vai novērtējuma 
atbilstību saskaņā ar 4. pantu. 

Or. de

Pamatojums

I pielikumā minētie darbi tikai daļēji attiecas uz tehniskās attīstības līmeni, daļēji tie attiecas
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uz pētniecības un attīstības jomu vai arī pilnīgi iederas inovāciju un pētniecības jomā 
(piemēram, 3.1. posma b) apakšpunkts).Lai apjomīgajai pieteikuma dokumentācijai un šādas 
dokumentācijas apstrādei atvēlētais laiks ļautu īstenot šo uzdevumu, ir jāiekļauj norāde, ka 
dokumentācijas izstrādē noteicošais ir tehniskās attīstības līmenis.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus. Atkāpes no viena vai 
vairākiem kritērijiem ir pieņemamas, ja tās 
neapdraud raksturojuma vai novērtējuma 
atbilstību saskaņā ar 4. pantu.

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus un pamatojoties uz 
efektīvākajām pieejamajām metodēm. 
Atkāpes no viena vai vairākiem kritērijiem 
ir pieņemamas, ja tās neapdraud 
raksturojuma vai novērtējuma atbilstību 
saskaņā ar 4. pantu.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums.

Grozījums Nr. 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāapkopo pietiekams datu daudzums, lai 
izveidotu volumetrisku un dimensiālu 
trīsdimensiju (3D) zemes modeli
uzglabāšanas vietai un uzglabāšanas 
kompleksam, tostarp pārsedzošā ieža 
slānim un apkārtējai teritorijai ar 

Jāapkopo pietiekams datu daudzums, lai 
izveidotu volumetrisku un dimensiālu 
trīsdimensiju (3D) vietas modeli, 
uzglabāšanas vietai un uzglabāšanas 
kompleksam, tostarp pārsedzošā ieža 
slānim un apkārtējai teritorijai ar
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hidrauliski savienotajām vietām. Šajos 
datos jāiekļauj vismaz šādi būtiski 
kompleksie raksturlielumi:

hidrauliski savienotajām vietām, kā arī 
pietiekams datu daudzums, vietas 
turpmākās attīstības scenāriju izstrādei.
Šajos datos jāiekļauj vismaz šādi būtiski 
kompleksie raksturlielumi:

Or. es

Pamatojums

Šī prasība ir īpaši nepieciešama noplūžu iespēju novērtēšanai.

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

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās 
domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā;

h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās 
domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā, kā arī 
hidrauliskās vienības norobežošana;

Or. en

Pamatojums

Vienā hidrauliskajā vienībā esošu dažādu glabātuvju ekspluatācija neizbēgami ietekmē citu 
hidrauliskajā vienībā esošo objektu ekspluatāciju. Uzglabāšanas atļaujas hidrauliskās 
vienības izmantošanai vienlaicīgi var izdot tikai vienam operatoram.

Grozījums Nr. 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās h) ap uzglabāšanas kompleksu esošās 
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domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā;

domēnes, kuras varētu ietekmēt CO2
uzglabāšana uzglabāšanas vietā, kā arī
hidrauliskās vienības robežas tādā 
gadījumā;

Or. de

Pamatojums

Teksta pielāgojums atbilstīgi grozītajam 3. panta 6.a punktam (jauns) un 8. panta 1. punktam 
(jauns).

Grozījums Nr. 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) iespējamā mijiedarbība ar citām 
darbībām (piemēram, ogļūdeņražu izpētes 
darbiem, to ieguvi un uzglabāšanu, ūdens 
nesējslāņu ģeotermisko izmantošanu);

k) iespējamā mijiedarbība ar citām 
darbībām (piemēram, ogļūdeņražu izpētes 
darbiem, to ieguvi un uzglabāšanu), jo 
īpaši ar konkurējošām darbībām saistībā 
ar atjaunojamiem enerģijas avotiem 
(piemēram, ūdens nesējslāņu ģeotermisko 
izmantošanu);

Or. en

Pamatojums

Veicot uzglabāšanas vietu novērtēšanu, īpaša uzmanība ir jāpievērš konkurencei starp CO2
uzglabāšanu un atjaunojamiem enerģijas avotiem, piemēram, ūdens nesējslāņu ģeotermisko 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. posms – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) attālums līdz potenciālajam CO2 avotam 
vai avotiem (ieskaitot aplēses par kopējo 
potenciālo CO2 masu, kas ekonomiski ir 
pieejama uzglabāšanai).

l) attālums līdz potenciālajam CO2 avotam 
vai avotiem (ieskaitot aplēses par kopējo 
potenciālo CO2 masu, kas ekonomiski ir 
pieejama uzglabāšanai, jo transportēšana 
lielos attālumos var kļūt nepieejami 
dārga), kā arī drošas un piemērotas 
transporta infrastruktūras pieejamība.

Or. en

Pamatojums

CO2 transportēšana lielos attālumos var kļūt ļoti dārga, un tādēļ kompetentajām iestādēm ir 
jābūt informētām par to, vai konkrētajā teritorijā ir pieejamas pietiekamas uzglabāšanas 
iespējas.

Grozījums Nr. 428
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. posms – 3.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iespējamie ievietošanas ātrumi un CO2
īpašības;

a) iespējamie ievietošanas ātrumi, CO2
īpašības un to izmaiņas temperatūras un 
spiediena ietekmē;

Or. en

Pamatojums

CO2 fizisko un ķīmisko īpašību izmaiņas temperatūras un spiediena ietekmē var ietekmēt 
drošības rādītājus un modelēšanas rezultātus.
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Grozījums Nr. 429
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. posms – 3.1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) īstermiņa un ilgtermiņa simulācijas (lai 
uzzinātu CO2 likteni un uzvedību vairāku 
desmitu un simtu gadu laikā, tostarp CO2
izšķīšanas ātrumu ūdenī).

e) īstermiņa un ilgtermiņa simulācijas (lai 
uzzinātu CO2 likteni un uzvedību vairāku 
desmitu un simtu gadu laikā, tostarp CO2
šķīšanas ātrumu ūdenī).

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums.

Grozījums Nr. 430
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. posms – 3.1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) spiediena tilpuma uzvedību pret 
uzglabāšanas veidojuma laiku;

f) spiediena un tilpuma uzvedību pret 
uzglabāšanas veidojuma laiku;

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums.
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Grozījums Nr. 431
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. posms – 3.1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) migrācijas ātrumu (atvērtos
rezervuāros);

o) migrācijas ātrumu (rezervuāros);

Or. en

Pamatojums

Atvērto rezervuāru izmantošana nav pieļaujama, jo tie var radīt apdraudējumu cilvēkiem un 
videi.

Grozījums Nr. 432
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. posms – 3.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kritiskajiem parametriem, kas ietekmē 
iespējamo noplūdi (piem., maksimālais 
rezervuāra spiediens, maksimālais 
ievietošanas ātrums, jutīgums pret 
dažādiem pieņēmumiem statiskajā 
ģeoloģiskajā zemes modelī(-os) utt.);

c) kritiskajiem parametriem, kas ietekmē 
iespējamo noplūdi (piem., maksimālais 
rezervuāra spiediens, maksimālais 
ievietošanas ātrums, temperatūra, jutīgums 
pret dažādiem pieņēmumiem statiskajā 
ģeoloģiskajā zemes modelī(-os) utt.);

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums.
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Grozījums Nr. 433
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. posms – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskares novērtējums – balstīts uz vides 
īpatnībām un iedzīvotāju blīvumu virs 
uzglabāšanas kompleksa, un uz potenciālo 
no 3. posmā noteiktajiem iespējamiem 
ceļiem noplūdušā CO2 uzvedību un likteni;

a) saskares novērtējums – balstīts uz vides 
īpatnībām un iedzīvotāju blīvumu un 
darbību virs uzglabāšanas kompleksa, un 
uz potenciālo no 3. posmā noteiktajiem 
iespējamiem ceļiem noplūdušā CO2
uzvedību un likteni;

Or. en

Pamatojums

Novērtējums ir jābalsta uz informāciju ne tikai par vidi un iedzīvotājiem, bet arī par 
uzglabāšanas kompleksa tuvumā veiktajām darbībām.

Grozījums Nr. 434
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. posms – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iedarbības novērtējums – balstīts uz 
konkrētu sugu, kopienu vai dzīvotņu 
jutīgumu saistībā ar potenciāliem noplūdes 
gadījumiem, kas tika noteikti 3. posmā. Ja 
nepieciešams, tas iekļauj iedarbības 
rezultātus pēc saskares ar paaugstinātu CO2
koncentrāciju biosfērā (iekļaujot augsni, 
jūras nogulsnes un dziļūdeņus (smakšana, 
hiperkapnija) un samazinātu pH šajā vidēs 
noplūduša CO2 dēļ). Iekļauj arī 
novērtējumu par iedarbības rezultātiem, ko 
izraisa citas vielas, kas var būt noplūdušās 
CO2 plūsmās (netīrumi, kas bijuši jau 
ievadot, vai jaunas vielas, kas izveidojušās 
CO2 uzglabāšanas laikā). Šie iedarbības 
rezultāti tiek apskatīti pēc laika un telpas 

b) iedarbības novērtējums – balstīts uz 
konkrētu sugu, kopienu vai dzīvotņu 
jutīgumu saistībā ar potenciāliem noplūdes 
gadījumiem, kas tika noteikti 3. posmā. Ja 
nepieciešams, tas iekļauj iedarbības 
rezultātus pēc saskares ar paaugstinātu CO2
koncentrāciju biosfērā (iekļaujot augsni, 
jūras nogulsnes un dziļūdeņus (smakšana, 
hiperkapnija) un pazeminātu pH šajā vidēs 
noplūduša CO2 dēļ). Iekļauj arī 
novērtējumu par iedarbības rezultātiem, ko 
izraisa citas vielas, kas var būt noplūdušās 
CO2 plūsmās (netīrumi, kas bijuši jau 
ievadot, vai jaunas vielas, kas izveidojušās 
CO2 uzglabāšanas laikā). Šie iedarbības 
rezultāti tiek apskatīti pēc laika un telpas 
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skalas un saistīti ar virkni atšķirīga lieluma 
noplūdes gadījumu;

skalas un saistīti ar virkni atšķirīga lieluma 
noplūdes gadījumu;

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums. Profesionālajā literatūrā vārdam „samazināts” ir cita nozīme (ķīmiska 
reakcija, kuras laikā ķīmiskas vielas uzņem elektronus).

Grozījums Nr. 435
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļas ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Monitoringa tehnoloģijas izvēle balstās uz 
labāko pieejamo praksi tās izveides brīdī. 
Tiek izvērtētas un pienācīgi izmantotas 
šādas iespējas:

Monitoringa tehnoloģijas izvēle balstās uz 
labāko pieejamo praksi tās izveides brīdī, 
un to atjaunina, pamatojoties uz labākās 
pieejamās prakses izmaiņām. Tiek 
izvērtētas un pienācīgi izmantotas šādas 
iespējas:

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, tādēļ ir būtiski izmantot labāko pieejamo praksi.

Grozījums Nr. 436
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – k daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) tehnoloģijas, ar kurām iespējams iegūt 
informāciju par spiediena tilpuma
uzvedību un CO2 grīstes telpiskā/vertikālā 
piesātinājuma izvietojumu, pielietojot 

k) tehnoloģijas, ar kurām iespējams iegūt 
informāciju par spiediena un tilpuma
uzvedību un CO2 grīstes telpiskā/vertikālā 
piesātinājuma izvietojumu, pielietojot 
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skaitlisku 3D simulāciju uzglabāšanas 
formāciju 3D ģeoloģiskajos modeļos, kas 
izveidoti saskaņā ar 4. pantu un I 
pielikumu;

skaitlisku 3D simulāciju uzglabāšanas 
formāciju 3D ģeoloģiskajos modeļos, kas 
izveidoti saskaņā ar 4. pantu un I 
pielikumu;

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums.
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