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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos komunikate dėl Bendrijos tikslo apriboti klimato kaitą 2 laipsniais Celsijaus 
įgyvendinimo aiškinama, kad, norint iki 2050 m. 50 proc. sumažinti pasaulyje išmetamo CO2
kiekį, būtina iki 2020 m. jo išmetimą išsivysčiusiame pasaulyje sumažinti 30 proc., o iki 
2050 m. šį skaičių padidinti iki 60–80 proc. Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina panaudoti 
visas anglies dioksido išmetimo į atmosferą mažinimo galimybes, kaip paskatas sumažinti 
iškastinio kuro naudojimą, iškastinius energijos šaltinius pakeičiant kitais alternatyviais 
energijos šaltiniais arba anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijomis.

CO2  saugojimo paskirtis – sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį surenkant šias dujas 
pačiame šaltinyje, paskui jas saugant jūros dugne, kur jos nebegalės daryti poveikio planetos 
klimatos atšilimui. Toks sprendimas padėtų išspręsti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo problemą pačiame jų šaltinyje. Tačiau šios technologijos turi atitikti aukštus 
saugyklų atrankos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų kuo mažesnis nuotėkio pavojus. 

Anglies dioksido sekvestravimas bus ypač naudingas dideliems pramonės įrenginiams, pvz., 
skystąjį (naftą), kietąjį (anglį) ir dujinį (gamtines dujas) iškastinį kūrą naudojančioms 
elektrinėms, dujų gamykloms, trašų gamykloms ir kitiems įrenginiams, kurie išmeta didelį 
CO2 kiekį. Būtina priminti, kad anglimi kūrenamų elektrinių išlakos sudaro ketvirtadalį viso į 
atmosferą išmetamo CO2 kiekio Europoje ir nemažą padidėjusio CO2 kiekio dalį Azijoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad daugės anglimi kūrenamų elektrinių Europoje ir visame pasaulyje, itin 
svarbu plėtoti CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo technologijas.

Telieka sumažinti šių technologijų kainą. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo išlaidas 
sudaro, viena vertus, anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo įrangos išlaidos 
ir, kita vertus, šios įrangos, naudojamos saugoti CO2, eksplotavimo išlaidos. Iš tiesų, surinkti, 
transportuoti ir suleisti anglies dioksidui reikia tam tikro kiekio energijos. Dabartinėmis 
technologijos kainomis pradinės investicijos yra 30–70 proc. didesnės nei vadinamųjų 
klasikinių elektrinių išlaidos. O eksploatavimo išlaidos yra gerokai didesnės už anglimi 
kūrenamų elektrinių, nenaudojančių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų, 
eksploatavimo išlaidas.  Taigi anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos bus 
pradėtos taikyti tik tada, kai nepatekusio į atmosferą CO2 tonos kaina bus mažesnė už anglies 
dioksido kainą.

Bendrijos dujų emisijos leidimų sistema bus pagrindinis veiksnys, skatinantis diegti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas. Remiantis minėtaja sistema surinktas ir 
saugiai, pagal Europos Sąjungos teisinę sistemą, saugomas anglies dioksidas bus laikomas 
neišleistu į atmosferą. Pagal išankstinius skaičiavimus, kurie buvo atlikti siekiant įvertinti 
siūlomos direktyvos poveikį, jei anglies dioksido surinkimas ir saugojimas būtų įtrauktas į 
Bendrijos dujų emisijos leidimų sistemą ir jei iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis sumažėtų 20 proc., 2020 m. būtų įmanoma saugoti 7 milijonus tonų anglies dioksido, o 
iki 2030 m. – net iki 160 milijonų tonų. Anglies dioksidas, kuris nepateks į atmosferą, 
2030 m. sudarytų apie 15 % mažinamo kiekio tikslo, kurį reikia pasiekti Europoje. 

Ypač bus svarbu surasti papildomų išteklių siekiant transformuoti Europos pramonės 
iniciatyvą surinkti, transportuoti ir saugoti CO2 į bendrą priemonę, kuri būtų taikoma už 
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projektų tinklo koordinavimo struktūros ribų. Europos Sąjungos ir nacionalinės politinės 
institucijos turės padėti įmonėms padengti pradines CCS diegimo išlaidas, kol šios 
technologijos taps rentabilios. Reikia laikyti šias finansines pastangas būtinomis 
pereinamuoju nuo dabartinių iškastinių energijos šaltinių, kurie dar vyraus ateinančiais 
dešimtmečiais, prie alternatyvių energijos šaltinių, kurie palaipsniui pakeis ankstesniuosius, 
laikotarpiu.

Norint sėkmingai pereiti prie alternatyvių energijos šaltinių reikėtų Europoje pastatyti naujus 
įrenginius. Reikėtų toliau tęsti mokslinių tyrimų ir plėtros veiksmus, tačiau reikia dabar
išmėginti šias technologijas, kad būtų įrodytas jų patikimumas, ir pradėti įgyvendinti 
bandomuosius bei parodomuosius projektus Europos Sąjungoje. Todėl reikės ištirti galimas 
tausių iškastinio kuro technologijų demonstravimo priemones, visų pirma tausias akmens 
anglies technologijas. Komisija šiuo pagrindu turės nuspręsti, kokia yra geriausia priemonė 
sukurti, pastatyti ir eksploatuoti iki 12 didelio masto demonstravimo įrenginių.

CCS technologijos gali tapti rentabilios tik tada, kai pramonės atstovai ir viešosios institucijos 
reikiamu momentu įgyvendins energetikos iniciatyvas ir stiprias rinkos paskatas. Šios 
technologijos suteiks galimybę ES užimti svarbiausią vietą pasaulyje įvairių švarių, 
veiksmingų ir aplinką mažai anglies junginiais teršiančių technologijų srityje.

Komisijos pasiūlymas yra tinkamas pagrindas diskusijomis, nes jame pateikiama aiškesnė ir 
naudingesnė anglies dioksido saugojimo teisinė bazė. Jame taip pat įtvirtinama tvirta leidimų 
ir kontrolės sąlygos: suskirstymas į etapus, techninių elementų, kuriuos reikia pateikti 
kiekviename etape, pobūdis, konsultacijos, stebėsena, prevencija, atkuriamosios priemonės 
iškilus problemai, finansinės garantijos, tikrinimas, priežiūra, trečiųjų asmenų naudojimasis 
saugyklomis ir kt. Neatrodo, kad dėl šio pasiūlymo teksto kiltų neįveikiamų problemų, 
išskyrus keletą pataisymų ir patikslinimų. 

Dėl CCS naudos gali būti labai suabejota, jei valstybės narės turėtų galimybę atsisakyti 
atsisakyti saugoti CO2 ar net atlikti mokslinius tyrimus dėl CO2 saugojimo visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Skirtingose valstybėse yra įvairių požiūrių ir nevienodas 
domėjimasis CCS technologijomis Beje, kai kurios valstybės nėra atlikusios tikslių tyrimų dėl 
pajėgumų saugoti ar saugojimo vietų savo teritorijoje. 

2007 m. pradžioje Komisija siūlė, kad iki 2020 m. didelė dalis gamyklų, išmetančių į 
atmosferą daugiausia anglies dioksido, suderintų savo struktūras su CCS technologijomis. 
Šios idėjos buvo atsisakyta, o pretekstas buvo tas, kad šios technologijos tais metais nebebus 
finansiškai įdomios. Būsimoje direktyvoje atsirastų persvarstymo sąlyga, kad būtų galima 
persvartyti būsimą direktyvą. Persvarsčius direktyvą galėtų atsirasti prievolė nuo tam tikros 
datos naudoti CCS technologijas visuose naujuose daugiau kaip 300 megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose.  Reikalavimas, kad visi nauji kurą deginantys įrenginiai 
atsižvelgtų į būsimą CCS technologijų įgyvendinimą („pasirengę saugoti“ sąvoka), liks gana 
ribotas,  jei nebus nustatyti aiškūs tikslai.

Gali iškilti klausimų ir dėl labai trumpo laiko, skirto žvalgybos etapui, kuris apimtų nedidelio 
CO2 kiekio suleidimo bandymus siekiant papildyti tyrimus, atliekamus iki prašymo išduoti 
leidimus saugoti pateikimo.  Iš patirties, sukauptos atliekant mokslinius tyrimus gamtinių dujų 
saugyklų srityje, žinoma, kad dažnai žvalgybos etapas turėtų būti gerokai ilgesnis, 
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atsižvelgiant į konkretų geologinį kontekstą.

Reikėtų atlikti daugiau mokslinių tyrimų dėl CO2 sekvestravimo ir nuotėkio į jūrą ir sausumą 
galimo poveikio aplinkai. Painiausi turėtų būti klausimai, susiję su nuosavybės teisėmis ir 
atsakomybe, įvykus nuotėkiui. 

CCS technologijos nėra toks populiarus sprendimas kaip vėjo, potvynių ar saulės energija. 
Reikės naujų patobulinimų, ypač susijusių su anglies dioksido saugojimu, ir taip bus įveikta 
ne viena kliūtis, kad CCS technologijos taptų tikra CO2 mažinimo priemone.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagal išankstinius skaičiavimus, 
kurie buvo atlikti siekiant įvertinti 
siūlomos direktyvos poveikį, jei CCS būtų 
įtrauktas į ES emisijos leidimų sistemą ir 
jei iki 2020 m. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis sumažėtų 20 
proc., 2020 m. būtų įmanoma surinkti 7 
milijonus tonų anglies dioksido, o iki 2030 
m. – net iki 160 milijonų tonų. Anglies 
dioksidas, kuris nepateks į atmosferą, 
2030 m. sudarytų apie 15 proc. mažinamo 
kiekio tikslo, kurį reikia pasiekti 
Europoje.

Or. fr
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Buvo vykdomi atskirų CO2 
surinkimo, vežimo į saugyklas ir 
saugojimo etapų parodomieji projektai, 
tačiau visus šiuos etapus reikia sujungti į 
vieną bendrą CCS procesą, o technologijų 
kainos dar turi būti sumažintos. Didžiausi 
CO2 saugojimo projektai, kuriuose 
dalyvauja Europos bendrovės, yra 
Sleipnerio projektas Šiaurės jūroje 
(Statoil) ir In Salah projektas Alžyre 
(Statoil, BP ir Sonatrach). Kiti 
parodomieji projektai – Vattenfallo 
projektas Schwarze Pumpe Vokietijoje ir 
Total CCS projektas Lacqo slėnyje, 
Prancūzijoje. 

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Būtina, kad kiek įmanoma greičiau 
Europos lygmeniu būtų imtasi veiksmų, 
susijusių su CCS demonstravimu 
atitinkamoje integruotoje politikos srityje, 
įskaitant mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros veiksmus pasitelkiant 
bandomuosius projektus bei visuomenės 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
priemones. Jei Europos Sąjunga ir toliau 
išliks CCS technologijų plėtros lyderė 
pasaulyje ir jei bus greitai pradėta vystyti 
šių technologijų prekyba, Europos 
bendrovės galės pasinaudoti naujomis 
prekių realizavimo rinkomis trečiosiose 
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šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje ir Indijoje.

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai.

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais
paskelbtais kriterijais. Siekiant apsaugoti ir 
paskatinti investicijas į žvalgybą, leidimai 
žvalgyti turėtų būti išduodami ribotam 
plotui ir ribotam laikui, ir tik leidimo 
turėtojas tuo laikotarpiu turėtų galėti 
žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tuo metu komplekse nebūtų 
leidžiama kita veikla, trukdanti žvalgybai.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus sprendimų dėl patvirtinimo 
projektus reikėtų pateikti Komisijai, kad ji 
galėtų per šešis mėnesius nuo jų gavimo 
turėtų apie juos pateikti savo nuomonę. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 

(18) Valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie visus pagal šią direktyvą 
kompetentingų institucijų išduotus veiklos 
leidimus ir leidimus saugoti ne vėliau kaip 
per mėnesį nuo šių kompetentingų 
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atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl patvirtinimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

institucijų leidimų išdavimo datos. Prieš 
išduodamos leidimą saugoti, valstybės 
narės gali kreiptis į Komisiją nuomonės 
dėl leidimo projekto. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti.

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti. Specialūs stebėsenos plane 
nustatyti reikalavimai turėtų atitikti 
Direktyvos, kurioje nustatoma šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
sistema Bendrijoje, reikalavimus.

Or. fr
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą. 
Visus leidimų saugoti projektus reikėtų 
pateikti Komisijai, kad ji galėtų per šešis
mėnesius nuo jų gavimo turėtų pateikti 
savo nuomonę apie juos. Nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į šią 
nuomonę priimdamos sprendimą dėl 
patvirtinimo ir turėtų pateikti motyvus, kai 
šios Komisijos nuomonės nesilaiko. Kaip 
ir leidimų saugoti projektų persvarstymas 
Bendrijos lygiu, taip ir sprendimų dėl 
patvirtinimo projektų persvarstymas turėtų 
padėti užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką ir kad 
bus laikomasi visų leidime saugoti 
nustatytų reikalavimų. Tuo tikslu 
operatorius turėtų parengti ataskaitą, kurioj 
pagrindžiant dokumentais būtų patvirtinta, 
kad minėtas kriterijus yra įvykdytas, ir 
pateikti ją kompetentingai institucijai, kad 
ji patvirtintų perdavimą. Visus sprendimų 
dėl patvirtinimo projektus reikėtų pateikti 
Komisijai, kad ji galėtų per tris mėnesius 
nuo jų gavimo apie juos pateikti savo 
nuomonę. Nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų atsižvelgti į šią nuomonę 
priimdamos sprendimą dėl patvirtinimo ir 
turėtų pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Sprendimų dėl 
patvirtinimo projektų persvarstymas turėtų 
padėti užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
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rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus arba 
pagrįstai potencialius transportavimo bei 
saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Be to, valstybės narės 
turėtų sukurti ginčų sprendimo 
mechanizmus, padedančius greitai išspręsti 
ginčus dėl teisės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis.

rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams nediskriminacinėmis 
sąlygomis suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus arba 
pagrįstai potencialius transportavimo bei 
saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Reguliuojama 
prieiga prie transportavimo 
infrastruktūros turėtų būti laikoma 
tinkamu pasirinkimu operatoriams per 
pirmuosius keletą CCS komercinės plėtros 
metų. Be to, valstybės narės turėtų sukurti 
ginčų sprendimo mechanizmus, 
padedančius greitai išspręsti ginčus dėl 
teisės naudotis CO2 vamzdynų tinklais ir 
saugyklomis.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir iš to 
kylančio pavojaus žmonių sveikatai arba 
kuo labiau juos sumažinti.

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir 
pavojaus žmonių sveikatai ar kitokiam 
dirvos ir podirvio naudojimui arba kuo 
labiau juos sumažinti.

Or. fr
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse.

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse ir jūros dugne.

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) „žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą ;

(7) „žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą, ir
suleidimo bandymus siekiant nustatyti 
saugyklos pobūdį;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai;

(11) „esminis pokytis“ – tai su leidimu 
saugoti nesuderinamas pokytis, kuris gali 
turėti reikšmingą poveikį aplinkai, 
sveikatai, saugumui ir kitam dirvos ar 
podirvio naudojimui;

Or. fr
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 15a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) „didelis nuotėkio pavojus“ – tai 
nuotėkio, kuris gali sukelti reikšmingus 
aplinkos pokyčius, pavojus;

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra didelio nuotėkio 
pavojaus ir neatrodo, kad gali atsirasti 
pastebimas neigiamas poveikis aplinkai 
arba sveikatai.

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra didelio nuotėkio 
pavojaus ir neatrodo, kad gali atsirasti 
pastebimas neigiamas poveikis aplinkai,
sveikatai arba kitam dirvos ar podirvio 
naudojimui.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir ne daugiau kaip dvejiems
metams, o pratęsiami ne daugiau kaip 
kartą per dvejus metus.

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui ir ne daugiau kaip 
penkeriems metams. Šis laikotarpis gali 
būti pratęstas, jeigu leidimo turėtojas per 
pirmuosius penkerius metus vykdė 
nuolatinę žvalgybos veiklą.
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Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) visas suleistinas ir saugotinas CO2 
kiekis, numatomi šaltiniai, CO2 srautų 
sudėtis ir suleidimo sparta;

4) visas CO2 kiekis, kuris gali būti 
suleistas ir saugomas atsižvelgiant į 
saugyklos pobūdį, numatomi šaltiniai, CO2
srautų sudėtis ir suleidimo sparta;

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugyklą valdys fizinis asmuo, kuris turi 
tinkamą techninę kvalifikaciją ir gali 
patikimai atlikti šį darbą; šiam asmeniui ir 
visiems darbuotojams suteikiamos 
galimybės tobulėti profesinėje bei 
techninėje srityse ir mokytis;

b) saugyklą valdys juridinis asmuo, kuris 
turi tinkamą techninę kvalifikaciją bei 
finansinių pajėgumų ir gali patikimai 
atlikti šį darbą; šiam asmeniui ir visiems 
darbuotojams suteikiamos galimybės 
tobulėti profesinėje bei techninėje srityse ir 
mokytis;

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) reikalavimas per dvejus metus nuo 
leidimo saugoti gavimo pradėti vykdyti 
saugojimo veiklą;
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Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus leidimų saugoti projektus, prašymus 
išduoti leidimą ir visą kitą informaciją, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
priimdama sprendimo projektą. Per šešis 
mėnesius nuo tada, kai Komisijai 
pateikiama ši informacija, ji gali pareikšti 
savo nuomonę apie leidimų projektus.

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus pagal šią direktyvą kompetentingų 
institucijų išduotus veiklos leidimus ir 
leidimus saugoti kaip galėdamos greičiau, 
tačiau ne vėliau kaip per mėnesį nuo šių 
kompetentingų institucijų leidimų 
išdavimo datos.

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą ir, jei 
jis skiriasi nuo Komisijos nuomonės, šį 
skirtumą pagrindžia.

2. Prieš išduodamos leidimą saugoti, 
valstybės narės gali kreiptis į Komisiją 
nuomonės dėl leidimo projekto.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį panaikinus 
leidimą, kompetentinga institucija išduoda 
naują leidimą saugoti arba uždaro saugyklą 

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį panaikinus 
leidimą, kompetentinga institucija išduoda 
naują leidimą saugoti arba uždaro saugyklą 
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pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą. Iki 
išduodama naują leidimą saugoti, 
kompetentinga institucija perima 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
susijusius teisinius įsipareigojimus.
Kompetentinga institucija pasistengia, kad 
buvęs operatorius kompensuotų kuo 
daugiau jos patirtų išlaidų.

pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą. 
Laukiant, kol bus uždaryta saugykla arba 
kol bus išduotas naujas leidimas saugoti, 
buvęs operatorius toliau lieka atsakingas 
už saugyklą, įskaitant visus susijusius 
teisinius įsipareigojimus. Jei buvęs 
operatorius nesiima veiksmų, 
kompetentinga institucija pati atlieka 
darbus ir iš buvusio operatoriaus 
susigrąžina patirtas išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti CO2 nuotėkį; c) nustatyti CO2 nuotėkį pagal Direktyvą 
Nr. 2003/87;

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įvertinti, ar saugomas CO2 bus sandariai 
uždarytas neapibrėžtą laiką.

f) įvertinti, ar saugomas CO2 bus sandariai 
uždarytas neapibrėžtą laiką atnaujinant 
ilgalaikio ir trumpalaikio vietos saugumo 
ir  vientisumo vertinimą.

Or. fr
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali bet kada 
pareikalauti, kad operatorius imtųsi 
papildomų arba kitokių atkuriamųjų 
priemonių, negu nustatytosios atkuriamųjų 
priemonių plane. Be to, ji pati gali bet kada 
imtis atkuriamųjų priemonių, o paskui 
susigrąžinti iš operatoriaus išlaidas.

3. Kompetentinga institucija gali bet kada 
pareikalauti, kad operatorius imtųsi 
papildomų arba kitokių atkuriamųjų 
priemonių, negu nustatytosios atkuriamųjų 
priemonių plane, ir kad visų pirma 
užtikrintų, jog būtų įgyvendinami skubios 
evakuacijos planai kilus dideliam 
nuotėkio pavojui. Be to, ji pati gali bet 
kada imtis atkuriamųjų priemonių, o paskui 
susigrąžinti iš operatoriaus išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką ir kad bus laikomasi visų 
leidime saugoti nustatytų reikalavimų. 
Tuo tikslu operatorius parengia ataskaitą, 
kuri, kaip dokumentas, patvirtina, kad šis 
kriterijus įvykdytas, ir pateikia ją 
kompetentingai institucijai, kad ši 
patvirtintų atsakomybės perdavimą.

Or. fr

Adlib Express Watermark



PA\718650LT.doc 17/18 PE404.776v01-00

LT

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama savo išvadą. Per šešis mėnesius 
nuo jų pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti 
savo nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal 
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama savo išvadą. Per tris mėnesius 
nuo jų pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti 
savo nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą.

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 300 
arba daugiau megavatų galingumo kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems, 
įsigaliojus Direktyvai XX/XX/EB, turėjo 
būti išduoti leidimai eksploatuoti, būtų 
privaloma laikytis minimalios metinės 
vidutinės elektros energijos našumo 
48 proc. ribos siekiant optimizuoti 
iškastinio kuro panaudojimą ir 
kompensuoti dalį dėl CO2  rinkimo, 
vežimo į saugyklas ir saugojimo prarasto 
našumo.

Or. fr
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9a straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi patirtimi, įgyta vykdant
anglies junginių rinkimo, geologinio 
sekvestravimo ir vežimo į saugyklas 
veiklą, bei atsižvelgdama į tarptautinės 
padėties pokyčius, Komisija iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. pateikia naują pasiūlymą.
Naujajame pasiūlyme nustatoma data, 
nuo kurios visuose 300 arba daugiau 
megavatų galingumo kurą deginančiuose 
įrenginiuose turi būti įdiegta CO2 rinkimo 
ir saugojimo įranga, ir numatomas 
pereinamasis esamiems įrenginiams 
pritaikyti skirtas laikotarpis.

Or. fr
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