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RÖVID INDOKOLÁS

A globális felmelegedés 2 Celsius-fokra való csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzés 
teljesítéséről kiadott bizottsági közlemény világossá teszi, hogy ahhoz, hogy 2050-ig 
világszinten 50%-kal csökkenhessen a CO2-kibocsátás, 2020-ig a fejlett ipari országokban 
30%-os csökkenést kell elérni, és ennek az értéknek 2050-re 60–80%-ra kell növekednie.  
Ezen célkitűzések megvalósításához szükség van a gázkibocsátás csökkentését célzó 
valamennyi lehetőség kiaknázására, úgymint fosszilis energiafogyasztásunk korlátozására, a 
fosszilis energiahordozók más, alternatív energiákkal történő helyettesítésére, illetve a CO2 
kivonására és tárolására (CET).

A szén-dioxid tárolása a CO2 légkörbe való kibocsátásának korlátozásából, a gáz keletkezési 
helyén történő elkülönítéséből, majd föld alatt történő tárolásából tevődik össze, ahol az 
éghajlati felmelegedésre már nincs kihatással. E megoldás előnye az, hogy választ ad az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás jelentette problémára annak keletkezési forrásánál. Ennek 
a technológiának azonban a szivárgás kockázatának maximális csökkentése érdekében a 
helyszínek megfelelő kiválasztására és kezelésére vonatkozó magasabb követelményeknek 
kell megfelelnie. 

A szén-dioxid kivonása főként az olyan nagy ipari létesítményekben lesz hasznos, mint a 
fosszilis, folyékony (olaj), szilárd (szén) és gáztüzelésű (földgáz) erőművek, a kőolaj-
finomítók, a műtrágyagyártó üzemek és egyéb, nagy mennyiségben szén-dioxidot termelő 
létesítmények. Emlékeztetni kell arra, hogy a széntüzelésű erőművek gázkibocsátása az 
európai CO2-kibocsátás egynegyedét és az Ázsiában tapasztalható növekvő gázkibocsátás 
nagy részét teszi ki. Tekintettel a széntüzelésű erőművek Európában és az egész világban 
történő valószínű elterjedésére, nagy az érdeklődés a CO2 kivonásával és geológiai tárolásával 
kapcsolatos technológiai fejlesztések iránt.

E technológia költségét még csökkenteni kell. A CET-hálózat költségei egyrészt a kivonással 
kapcsolatos infrastruktúrához, a CO2 szállításához és tárolásához , másrészt a CO2 tárolásához 
szükséges infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó költségekből tevődnek össze. A CO2
kivonása, szállítása és besajtolása is igényel bizonyos mennyiségű energiát. A technológia 
jelenlegi árát számításba véve, a beruházás kezdeti költségei a „klasszikus” erőművekénél 30–
70%-kal magasabb. A működési költségek pedig jóval magasabbak, mint a CET-
technológiával nem rendelkező széntüzelésű erőműveké.  A CET-et ezért csak akkor fogják 
bevezetni, ha egy tonna ki nem bocsátott CO2 ára alacsonyabb lesz a szén áránál.

A CET bevezetésének fő mozgatórugója a közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU 
ETS) lesz. Az EU ETS keretében az Európai Unió által kialakított jogi kerettel összhangban 
történő, jó biztonsági feltételek mellett megkötött és tárolt szén-dioxid ki nem bocsátottnak 
lesz tekintve. A javasolt irányelv hatáselemzéséhez végzett becslések szerint – figyelembe 
véve, hogy a CET a közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszeren belül kerül bevezetésre, 
valamint az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 2020-ig történő 20%-os csökkentését 
feltételezve – 2020-ban 7 millió tonna, 2030-ban pedig már akár 160 millió tonna szén-dioxid 
tárolására nyílhat mód. 2030-ban a ki nem bocsátott CO2 mennyisége az Európában előírt 
csökkentések mintegy 15%-át teheti ki. 
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Alapvető fontosságú lesz pénzügyi ösztönzőket találni a CET-kezdeményezés közös 
fellépéssé történő átalakulásához, valamint ahhoz, hogy meghaladja a „projekthálózatok” 
koordinálását ellátó szerepét. Az európai és nemzeti hatóságok abban segíthetnék a 
vállalatokat, hogy a CET kezdeti költségeit mindaddig fedezik, amíg a technológia üzleti 
szempontból életképes nem lesz. Alapvető fontosságúnak kell tekinteni ezt a pénzügyi 
támogatást az elkövetkező évtizedekben még meghatározó szerepet játszó, jelenlegi fosszilis 
energiahordozókról az őket fokozatosan felváltó alternatív energiákra történő átállás átmeneti 
időszakában.

A sikeres átmenet érdekében új infrastruktúrát kell kiépíteni Európában. Szükség van a 
kutatásra és fejlesztésre (K+F) irányuló erőfeszítésekre, de jelenleg e technológiák 
megbízhatóságának tesztelésén, valamint kísérleti projektek és demonstrációs rendszerek 
létrehozásán kell fáradozni az Európai Unióban. Ezért a fenntartható fejlődés érdekében meg 
kell vizsgálni a fosszilis tüzelőanyagok, különösen a szén használatát lehetővé tévő 
technológiák demonstrálását biztosító intézkedéseket. A Bizottságnak ez alapján meg kell 
határoznia, melyik a legjobb eszköz arra, hogy legfeljebb 12 nagyszabású demonstráció 
megtervezését, kialakítását és működtetését támogassa. 

A CET technológiája csak akkor válhat üzleti szempontból életképessé, ha az ipar és a 
közintézmények kellő időben energiával kapcsolatos kezdeményezéseket és hathatós 
kereskedelmi ösztönző intézkedéseket hoznak. Ez a technológia lehetővé teszi az EU számára, 
hogy a világon vezető szerepet töltsön be a tiszta, hatékony és alacsony szén-dioxid-
kibocsátást biztosító energiatermelő technológiák változatos kínálatában.

A Bizottság javaslata jó alap a további megbeszélésekhez, mivel világos és hasznos jogi 
keretet biztosít a szén-dioxid tárolására vonatkozóan. Szigorú keretet biztosít továbbá az 
engedélyezési és értékelési folyamathoz: szakaszolás, az egyes szakaszok során felhasznált 
technikai elemek jellege, konzultáció, felügyelet, megelőzés, probléma esetén hozandó 
korrekciós intézkedések, pénzügyi garanciák, ellenőrzés, nyomon követés, harmadik fél 
hozzáférése stb. A szöveg nem vet fel súlyos problémákat, mindössze néhány kiigazításra és 
pontosításra van szükség szöveg nem . 

A CET iránti érdeklődés erősen megcsappanhat, ha a tagállamok visszautasíthatnák a szén-
dioxid tárolását, vagy országuk teljes területén vagy egyes részein a szén-dioxid tárolására 
alkalmas helyek felkutatását. A CET-technológiával kapcsolatos megközelítések és az iránta 
való lelkesedés tagállamonként változik. Néhány tagállam nem rendelkezik a területén 
fellelhető saját kapacitására és tárolási helyszínekre vonatkozó pontos tanulmányokkal. 

2007 elején a Bizottság azt javasolta, hogy a legtöbb szén-dioxidot kibocsátó üzemek nagy 
része 2020-ig alakítsa át szerkezetét a CET-tel kompatibilis technológiájúvá. Az ötletet azzal 
az ürüggyel vetették el, hogy a technológia akkorra pénzügyileg nem lesz vonzó. A jövőbeli 
irányelvbe be lehetne illeszteni egy felülvizsgálati záradékot a jövőbeli irányelv 
felülvizsgálatára. A felülvizsgálat kötelezővé tehetné egy bizonyos időponttól kezdve minden 
új, 300 MW-nál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés esetén a CET bevezetését. A minden 
új tüzelőberendezés esetén kilátásba helyezett, a CET bevezetésére vonatkozó kötelezettség (a 
„kivonásra kész” fogalma) igen behatárolt marad mindaddig, amíg nem állnak egyértelműen 
megfogalmazott célkitűzések rendelkezésre.
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A nagyon rövid határidejű talajfelderítési szakasz is megkérdőjelezhető, amelynek keretében 
teszt jelleggel kis mennyiségű szén-dioxidot fecskendeznének be a tárolási engedély iránti 
kérelmet megelőzően folytatott tanulmányok alátámasztására. A földgáz-tárolóhelyek utáni 
kutatás során felgyülemlett tapasztalatok azt mutatják, hogy a talajfelderítés szakaszában 
gyakran sokkal hosszabb időszakokra van szükség konkrét geológiai összefüggésben.

Még több kutatást kell végezni a szén-dioxid visszatartása, valamint a tengeri és földben 
történő szivárgások esetleges környezeti hatásaival kapcsolatban. A szivárgások esetében a 
tulajdonjog és a felelősség kérdése igen kényes lehet. 

A CET a szél-, hullám- vagy a napenergiához viszonyítva nem annyira kedvelt megoldás. 
Különösen a tárolást érintő új megoldásokra és számos akadály leküzdésére lesz szükség 
ahhoz, hogy a CET egy kiforrott, szén-dioxid-kibocsátást csökkentő technikává váljon.  

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A javasolt irányelv hatáselemzéséhez 
végzett becslések szerint – figyelembe
véve, hogy a CET a közösségi kibocsátás-
kereskedelmi rendszeren belül kerül 
bevezetésre, valamint az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás 2020-ig történő 20%-
os csökkentését feltételezve – 2020-ben 7 
millió tonna, 2030-ban akár már 160 
millió tonna szén-dioxid tárolására 
nyílhat mód. A 2030-ban ki nem bocsátott 
CO2 mennyisége az Európában előírt 
csökkentések mintegy 15%-át teheti ki.

Or. fr
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A CO2  kivonásának, szállításának és 
tárolásának összetevői külön-külön 
demonstrációs projektek tárgyát képezik, 
ám szükség van a CET teljes folyamatába 
történő beillesztésükre, valamint a 
technológiai költségek leszorítására. Az 
európai vállalatok részvételével zajló 
legnagyobb, szén-dioxid tárolással 
foglalkozó projektek: az Északi-tengernél 
zajló Sleipner projekt (Statoil) és az 
Algériában zajló In Salah projekt (Statoil, 
BP és Sonatrach). A többi, folyamatban 
lévő demonstrációs projekt: a 
németországi Schwartze Pumpében 
folytatott Vattenfall projekt és a Total 
CET-projektje a franciaországi Lacq-
medencében. 

Or. fr

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az Európai Uniónak a lehető 
leghamarabb a CET-tel kapcsolatos 
demonstrációs fellépést kell 
kezdeményeznie integrált szakpolitikai 
kereten belül, amely magában foglalja a 
kutatásra és fejlesztésre irányuló célzott 
tevékenységeket kísérleti projektek, 
valamint a nyilvánosság tájékoztatását és 
ez irányú tudatosságát szolgáló 
intézkedések révén.  Ha az Európai Unió 
a CET technológiai fejlesztésének terén 
továbbra is vezető szerepet tud betölteni 
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világban, valamint ha ennek kereskedelmi 
bevezetése gyors ütemben zajlik, akkor az 
európai vállalatok új kereskedelmi 
piacokhoz juthatnak olyan harmadik 
országokban, mint Kína vagy India.

Or. fr

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2 -tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történjen. A talajfelderítésre 
irányuló beruházások védelme és 
ösztönzése érdekében kívánatos, hogy a 
talajfelderítési engedélyek behatárolt 
földrajzi területre és határozott időre 
szóljanak; indokolt úgy rendelkezni, hogy 
e határozott idő alatt az engedélyes 
kizárólagosan legyen jogosult a potenciális 
CO2 -tárolókomplexum felderítésére. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ezen időszak alatt a tárolókomplexum más 
olyan célra ne legyen igénybe vehető, 
amely akadályozná az engedélyes 
tevékenységét.

Or. fr
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy
valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok a jelen irányelvvel 
összhangban az illetékes hatóságok által 
kiadott valamennyi működési és tárolási
engedélyről tájékoztassák a Bizottságot az 
illetékes hatóság által kiadott engedélytől 
számított legfeljebb egy hónapon belül.  A 
tárolási engedély kiadását megelőzően a
tagállamok engedélyük tervezetéről 
kikérhetik a Bizottság véleményét. 
Kívánatos, hogy a közösségi szintű 
felülvizsgálat segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.

Or. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét. 
Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét. 
Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
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folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani.

folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani. A 
monitoringtervre vonatkozó speciális 
követelményeknek meg kell felelniük a 
közösségi, üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás-kereskedelmi rendszerről 
szóló irányelvben meghatározott 
követelményeknek.

Or. fr

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet a 
megküldéstől számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt a végső jóváhagyási 
határozat meghozatalakor figyelembe kell 
venniük, és a Bizottság véleményétől való 
esetleges eltéréseket indokolniuk kell. A 
tárolási engedélyek tervezetének közösségi 
szintű felülvizsgálatához hasonlóan ez 

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad, valamint a tárolási engedélyben 
szereplő valamennyi követelmény teljesül. 
Ebből a célból indokolt megkövetelni, 
hogy az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet a 
megküldéstől számítva három hónapon 
belül véleményezheti. A nemzeti 
hatóságoknak ezt a véleményt a végső 
jóváhagyási határozat meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
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esetben is kívánatos, hogy a jóváhagyási 
határozatok közösségi szintű 
felülvizsgálata segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.

indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
jóváhagyási határozatok közösségi szintű 
felülvizsgálata segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.

Or. fr

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2 -szállítóhálózatokhoz és -
tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2 -
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2 -
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 

(29) A CO2 -szállítóhálózatokhoz és -
tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést hátrányos 
megkülönböztetés nélküli körülmények 
mellett. Ennek szabályait tagállami szinten 
kell meghatározni; a tagállamoknak ebben 
a tekintetben a méltányos és nyitott 
hozzáférés elvét kell alkalmazniuk, és 
figyelembe kell venniük egyebek mellett a 
rendelkezésre álló, illetve ésszerűen 
rendelkezésre bocsátható szállító- és 
tárolókapacitás nagyságát, valamint azt, 
hogy a nemzetközi jog és a közösség jog 
alapján fennálló CO2-kibocsátás-
csökkentési kötelezettségük mekkora 
hányadát kívánják a CO2elkülönítésével és 
geológiai tárolásával teljesíteni. Meg kell 
fontolni, hogy  a CET kereskedelmi 
fejlesztésének első éveiben az üzemeltetők 

Adlib Express Watermark



PA\718650HU.doc 11/19 PE404.776v01-00

HU

való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

számára megfelelő lehetőségként 
kínálkozik a szállítási infrastruktúrához 
történő szabályozott hozzáférés. A 
tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

Or. fr

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások
valamint az emberi egészséget illetve a 
talaj és az altalaj egyéb használatát
veszélyeztető kockázatok megelőzése, 
illetőleg minimalizálása.

Or. fr

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a 
vízoszlopban.

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a 
vízoszlopban valamint a tengerfenéken.

Or. fr
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7) „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető terület vizsgálata 
olyan konkrét eljárással, amely egyebek 
mellett fizikai úton, vegyi úton és 
próbafúrásokkal történő talajfeltárást foglal 
magában, és célja a tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető területen 
elhelyezkedő talajrétegek földtani 
jellemzőinek megismerése;

7) „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető terület vizsgálata 
olyan konkrét eljárással, amely egyebek 
mellett fizikai úton, vegyi úton és 
próbafúrásokkal történő talajfeltárást foglal 
magában, és célja a tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető területen 
elhelyezkedő talajrétegek földtani 
jellemzőinek megismerése, valamint a 
tárolóhely jellemzése érdekében történő 
próbabesajtolás;

Or. fr

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti
hatással járhat;

11)  „jelentős változtatás”: olyan, a tárolási 
engedéllyel össze nem egyeztethető
változtatás, amely jelentős hatással járhat a 
környezetre, az egészségre, a biztonságra 
és a talaj, valamint az altalaj egyéb 
használatára;

Or. fr

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a) „jelentős szivárgási kockázat”: a 
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szivárgás olyan kockázata, amely jelentős 
környezeti elváltozásokat okozhat; 

Or. fr

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb
öt évre kell kiadni. Ez az időtartam 
megújítható, ha az első ötéves időszak 
során az engedélyes köztudottan 
folyamatos talajfelderítési munkát végzett.

Or. fr
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4) a tárolási terület jellegétől függő 
besajtolható és tárolható CO2
összmennyiségét, a CO2 -folyamok várható 
eredetét és összetételét, a besajtolás 
tervezett sebességét;

Or. fr

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) a tárolási tevékenység elkezdésére 
vonatkozó kötelezettség a tárolási 
engedély kiadásától számított két éven 
belül;
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Or. fr

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a jelen irányelvvel 
összhangban az illetékes hatóságok által 
kiadott valamennyi működési és tárolási 
engedélyről tájékoztatják a Bizottságot az
illetékes hatóság által kiadott engedélytől 
számított legfeljebb egy hónapon belül.

Or. fr

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tárolási engedély kiadását 
megelőzően a tagállamok engedélyük 
tervezetéről kikérhetik a Bizottság
véleményét.

Or. fr

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 

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

rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. A tárolóhely 
bezárásáig, illetve az új tárolási engedély 
kiadásáig a volt üzemeltetőt terheli a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősség, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. Ha a volt üzemeltető 
mulasztást követ el, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság saját maga végzi el a
munkát és a felmerülő költségeket a volt 
üzemeltetővel térítteti meg.

Or. fr

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kimutathassa az esetleges szivárgást; c) a 2003/87 irányelvnek megfelelően
kimutathassa az esetleges szivárgást;

Or. fr

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) megítélhesse, hogy a jövőben a tárolt 
CO2 valóban végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad-e a 
tárolóhely rövid és hosszú távú 
biztonságáról és integritásáról szóló 
elemzés frissítése révén.

Or. fr
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
bármikor kérheti az üzemeltetőt, hogy a 
korrekciós intézkedési tervben szereplőktől 
eltérő vagy azokon túlmenő korrekciós 
intézkedést tegyen és jelentős szivárgási 
kockázat esetén gondoskodjon a 
vészhelyzetre vonatkozó evakuálási tervek 
végrehajtásáról. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság jogosult továbbá bármikor maga 
korrekciós intézkedést tenni, és a 
költségeket az üzemeltetővel megtéríttetni.

Or. fr

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni valamint a tárolási engedélyben 
szereplő valamennyi követelmény teljesül, 
a hatáskörrel rendelkező hatóság – saját 
kezdeményezésére vagy az üzemeltető 
kérésére – átveszi a bezárt tárolóhelyért 
viselt felelősséget, ideértve az egyébként 
irányadó valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért viselt felelősséget is. Ebből a 
célból az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állít össze, és ezt a jelentést a 
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hatóságnak. felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. fr

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat
hónapon belül véleményezheti.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően három
hónapon belül véleményezheti.

Or. fr

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EK irányelv
9 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az összes olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű, villamos energiát termelő 
tüzelőberendezés, amelynek üzembe 
helyezési engedélyre vonatkozó kérelmét 
az XX/XX/EK irányelv hatálybalépését 
követően adták ki, elektromos 
hatásfokának minimumszintje éves 
átlagban 48%-os legyen a fosszilis 
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tüzelőanyagok optimális felhasználása és 
a CO2 kivonása, szállítása és tárolása 
következtében kialakult hatásfokveszteség 
kompenzálása érdekében.

Or. fr

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EK irányelv
9 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid kivonása, geológiai 
megkötése és szállítása során szerzett 
tapasztalatok alapján, valamint a 
nemzetközi szinten e téren tapasztalt 
fejlemények fényében a Bizottság 2012. 
december 31. előtt új javaslatot fog 
benyújtani.
Az új javaslat meghatározza azt az 
időpontot, amelytől kezdve valamennyi új, 
legalább 300 megawatt teljesítményű 
tüzelőberendezést a szén-dioxid 
kivonására és tárolására alkalmas 
eszközzel kell felszerelni, valamint azt az 
átmeneti időszakot, amely alatt a meglévő 
berendezéseket fokozatosan át kell 
alakítani.

Or. fr
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