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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas ziņojumā par Kopienas mērķa sasniegšanu attiecībā uz planētas sasilšanas 
samazināšanu līdz 2 C ir paskaidrots, ka, lai līdz 2050. gadam panāktu CO2 emisiju 
samazināšanos par 50 %, attīstītajās valstīs emisijas vajadzētu samazināt par 30% līdz 
2020. gadam un pēc tam par 60 līdz 80 % līdz 2050. gadam. Lai šos mērķus varētu īstenot, ir 
jāizmanto visas emisiju samazināšanas iespējas, proti, jārosina ierobežot fosilās enerģijas 
avotu patēriņu, aizstāt fosilās enerģijas avotus ar citiem alternatīviem veidiem, kā arī izmantot 
CO2 uztveršanu un uzglabāšanu (CCS).

CO2 uztveršana nozīmē ierobežot CO2 izmešus atmosfērā, uztverot šo gāzi no tās rašanās 
avota un to uzglabājot pazemē, tādējādi neradot ietekmi uz planētas klimata sasilšanu. Šāda 
risinājuma priekšrocība ir tā, ka tiktu rasta atbilde problēmai attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju no tā avota. Taču šai tehnoloģijai ir jāatbilst paaugstinātām prasībām attiecībā uz 
uzglabāšanas vietu atlasi un pārvaldību, lai maksimāli samazinātu noplūdes risku.

Oglekļa piesaiste varētu būt izdevīga galvenokārt lielajām rūpnieciskajām ražotnēm, proti, 
spēkstacijām, kurās izmanto šķidro fosilo kurināmo (nafta), cieto (ogles) un gāzes kurināmo 
(dabasgāze), gāzes pārstrādes uzņēmumiem, mēslojuma ražotnēm un citiem uzņēmumiem, 
kas rada lielu daudzumu CO2. Ir svarīgi atcerēties, ka ar oglēm kurināmo spēkstaciju emisijas 
veido ceturto daļu no CO2 emisijām Eiropā, kā arī tā ir lielākā daļa no emisiju palielinājuma 
Āzijā. Ņemot vērā to, ka Eiropā un visā pasaulē ar oglēm kurināmo spēkstaciju skaits 
palielinās, ir nepieciešams attīstīt CO2 piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas tehnoloģiju.

Ir tikai jāsamazina šīs tehnoloģijas izmaksas. No vienas puses, CCS nozares izmaksas ietver 
izdevumus par piesaistes infrastruktūras izveidi, transportēšanu un CO2 uzglabāšanu, un, no 
otras puses, infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, lai varētu uzglabāt CO2. Turklāt CO2
piesaistei, transportēšanai un uzglabāšanai, ir nepieciešams noteikts enerģijas daudzums. Pie 
šīs tehnoloģijas pašreizējām izmaksām sākotnējie ieguldījumi ir par 30 līdz 70 % augstāki, 
salīdzinot ar „klasiskajām” spēkstacijām. Runājot par ekspluatācijas izmaksām, tās ievērojami 
pārsniedz izmaksas, kas rodas ar oglēm kurināmām spēkstacijām, kuras nav aprīkotas ar CCS 
tehnoloģiju. Tātad CCS tiks izmantota tikai tad, ja vienas novērstās CO2 emisijas tonnas cena 
būs zemāka par oglekļa cenu.

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) būs galvenais faktors, kas veicinās 
CCS izmantošanu. Saskaņā ar ES ETS tiks uzskatīts, ka labos drošības apstākļos un saskaņā 
ar Eiropas Savienības tiesību aktiem piesaistītais un uzglabātais CO2 nav daļa no emisijām.
Aplēses, kas veiktas par ierosinātās direktīvas ietekmes analīzi, pieņemot, ka CCS ir daļa no 
Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, un pamatojoties uz pieņēmumu, ka līdz 
2020. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināsies par 20 %, liecina, ka 2020. gadā 
varētu tikt uzglabāti 7 miljoni tonnu CO2 un 2030. gadā — 160 miljoni tonnu. Novērstās CO2
emisijas 2030. gadā būtu apmēram 15 % no samazinājuma, kas jāpanāk Eiropā.

Ir svarīgi rast finansiālos līdzekļus, lai CCS iniciatīva pārtaptu par kopīgu rīcību un pārvarētu 
„projektu tīkla” koordinēšanas struktūras stadiju. Eiropas un dalībvalstu amatpersonām 
vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem segt sākotnējās CCS izmaksas, lai šī tehnoloģija būtu 
komerciāli dzīvotspējīga. Šie finansiālie centieni būtu jāuzskata par neaizstājamiem laikā, kad 
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notiek pāreja no pašreizējiem fosilās enerģijas veidiem, kam joprojām būs dominējošā nozīme 
nākamajās desmitgadēs, uz alternatīvajiem enerģijas veidiem, kuri iepriekšējās pakāpeniski 
nomainīs.

Lai šī pāreja izdotos, Eiropā būs jābūvē jauni infrastruktūras objekti. Pētniecības un attīstības 
sektoram ir jāsniedz atbalsts, bet tagad ir nepieciešams izmēģināt šīs tehnoloģijas, lai varētu 
parādīt to uzticamību un radīt jaunus izmēģinājuma un demonstrāciju projektus Eiropas 
Savienībā. Tāpat vajadzētu arī apsvērt pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu tādu tehnoloģiju 
demonstrāciju, kuras ļauj izmantot fosilo kurināmo, it īpaši ogles, saistībā ar ilgtspējīgu 
attīstību. Komisijai šajā sakarībā vajadzētu noteikt, kāds ir vislabākais līdzeklis, lai varētu 
atbalstīt ne vairāk kā 12 liela mēroga demonstrācijas iekārtu izstrādi, būvniecību un 
ekspluatāciju.

CCS tehnoloģija var kļūt komerciāli dzīvotspējīga tikai tad, ja nozare un valsts struktūras 
savlaicīgi pieņem enerģētikas iniciatīvas un spēcīgus komerciālus stimulus. Šai tehnoloģijai ir 
jāļauj ES ieņemt pirmo vietu pasaules līmenī daudzveidīgajā tīro, efektīvo un mazu oglekļa 
emisiju enerģētikas tehnoloģiju piedāvājumā.

Komisijas priekšlikums ir labs diskusiju pamats, jo tas nodrošina skaidrāku un CO2
uzglabāšanai noderīgāku tiesisko regulējumu. Tas tikpat stingri nosaka atļauju un kontroles 
procesu: sākotnējie nosacījumi, tehniskā informācija, kas jāiesniedz katrā posmā, 
apspriešanās, uzraudzība, aizsardzība, korektīvie pasākumi problēmu gadījumā, finansiālās 
garantijas, inspekcijas, apsekošana, trešo pušu piekļuve... Šķiet, ka šis teksts nerada 
nepārvaramas problēmas, ja vien tiek veiktas dažas korekcijas un precizējumi.

CCS varētu lielā mērā zaudēt savu nozīmi, ja dalībvalstīm būtu iespēja atteikties no jebkādas 
CO2 uzglabāšanas un pat no jebkādiem pētījumiem par CO2 uzglabāšanu visā vai daļā no 
savas teritorijas. Dažādās valstīs ir atšķirīga attieksme un entuziasms attiecībā uz CCS 
tehnoloģiju. Turklāt vairākas dalībvalstīs nav precīzu pētījumu par uzglabāšanas jaudām vai 
vietām to teritorijā.

Komisija 2007. gada sākumā ierosināja, ka lielai daļai ražotņu, kas rada visvairāk CO2
emisiju, līdz 2020. gadam būtu jānodrošina, lai to struktūras būtu saderīgas ar CCS 
tehnoloģiju. Šī ideja netika pieņemta, aizbildinoties ar to, ka šī tehnoloģija minētajā laikā 
vairs nebūs finansiāli izdevīga. Jaunajā direktīvā varētu iekļaut pārskatīšanas klauzulu, lai tajā 
varētu veikt korekcijas. Šī pārskatīšana varēja CCS tehnoloģiju noteiktā datumā padarīt par 
obligātu visām jaunām iekārtām, kuru dedzināšanas jauda ir liekāka par 30 MW. Pienākums, 
kas nosaka, ka katrai jaunai dedzināšanas iekārtai ir nākotnē jānodrošina CCS ieviešana 
(gatavība piesaistei), paliks relatīvi ierobežots, ja netiks noteikti konkrēti mērķi.

Jautājumi var rasties arī par īso termiņu, kas paredzēts izpētes stadijai, kurā paredzēta mazu 
CO2 daudzumu ievadīšana, lai nodrošinātu vairāk materiālu pētījumiem, kuri notiktu pirms 
uzglabāšanas atļauju pieprasījuma. Pieredze, kas gūta dabasgāzes uzglabāšanas vietu 
meklēšanas jomā, liecina, ka izpētes stadijai bieži vien ir nepieciešams daudz ilgāks laiks 
precīzā ģeoloģiskā kontekstā.

Ir jāveic daudz vairāk pētījumu par iespējamo ietekmi uz vidi un noplūdi jūras un sauszemes 
vidē. Jautājumiem par īpašumtiesībām un atbildību noplūdes gadījumā jāpiešķir īpaši būtiska 
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nozīme.

CCS nav tik populārs risinājums kā vēja, plūdmaiņu un saules enerģija. Būs nepieciešami 
jauni attīstības posmi, jo īpaši attiecībā uz uzglabāšanu, un būs jāpārvar arī vairāki šķēršļi, lai 
CCS kļūtu par CO2 emisiju samazināšanas pilntiesīgu tehnoloģiju.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Aplēses, kas veiktas par ierosinātās 
direktīvas ietekmes analīzi, pieņemot, ka 
CCS ir daļa no Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, un pamatojoties uz 
pieņēmumu, ka līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināsies par 20 %, liecina, ka 2020. 
gadā varētu tikt uzglabāti 7 miljoni tonnu 
CO2 un 2030. gadā — 160 miljoni tonnu. 
Novērstās CO2 emisijas 2030. gadā būtu 
apmēram 15 % no samazinājuma, kas 
jāpanāk Eiropā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Atsevišķi uz katru no CO2

uztveršanas, transportēšanas un 
uzglabāšanas sastāvdaļām attiecas 
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demonstrējumu projekti, taču tās vēl ir 
jāiekļauj pilnīgā CCS procesā, un ir 
jāsamazina tehnoloģiju izmaksas. 
Vislielākie CO2 uzglabāšanas projekti, 
kuros piedalās Eiropas uzņēmumi, ir 
projekts Sleipner Ziemeļjūrā (Statoil) un 
projekts In Salah Alžīrijā (Statoil, BP un 
Sonatrach). Citi notiekošie 
demonstrējumu projekti ir Vatenfall
projekts Schwartze Pumpe Vācijā un 
Total CCS projekts Lakas baseinā 
Francijā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība 
tiklīdz iespējams uzņemtos veikt CCS 
demonstrējumu pasākumus saistībā ar 
integrētu politiku, it īpaši paredzot 
pētniecības un attīstības darbības ar 
pilotprojektu  un sabiedrības 
informēšanas pasākumu starpniecību. Ja 
Eiropas Savienība saglabās savu CCS 
tehnoloģiju līdera statusu un ja to 
tirdzniecības izplatība notiks ātri, Eiropas 
uzņēmumi gūs labumu no jauniem noieta 
tirgiem trešās valstīs, piemēram, Ķīnā un 
Indijā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstīm jānosaka, kuros 
gadījumos informācijas iegūšanai, kas 
nepieciešama vietas izvēlei, vajadzīga 
izpēte. Lai veiktu šādu izpēti, jāsaņem 
atļauja. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
izpētes atļauju piešķiršanas procedūra ir 
pieejama visām saimnieciskām vienībām ar 
nepieciešamo kapacitāti un ka atļaujas tiek 
piešķirtas balstoties uz objektīviem, 
publicētiem kritērijiem. Lai aizsargātu un 
veicinātu izpētes investīcijas, izpētes 
atļaujas uz ierobežotu laiku jāpiešķir 
ierobežotai zonas daļai, šajā laikā atļaujas 
turētājam būtu ekskluzīvas tiesības izpētīt 
iespējamo CO2 uzglabāšanas kompleksu. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka šajā laikā 
netiek atļauta kompleksa konfliktējoša 
izmantošana.

(16) Dalībvalstīm jānosaka, kuros 
gadījumos informācijas iegūšanai, kas 
nepieciešama vietas izvēlei, vajadzīga 
izpēte. Lai veiktu šādu izpēti, jāsaņem 
atļauja. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
izpētes atļauju piešķiršanas procedūra ir 
pieejama visām saimnieciskām vienībām ar 
nepieciešamo kapacitāti un ka atļaujas tiek 
piešķirtas balstoties uz objektīviem 
publicētiem un nediskriminējošiem
kritērijiem. Lai aizsargātu un veicinātu 
izpētes investīcijas, izpētes atļaujas uz 
ierobežotu laiku jāpiešķir ierobežotai zonas 
daļai, šajā laikā atļaujas turētājam būtu 
ekskluzīvas tiesības izpētīt iespējamo CO2 
uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka šajā laikā netiek atļauta 
kompleksa konfliktējoša izmantošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visas sākotnējās uzglabāšanas 
atļaujas jāiesniedz Komisijai, lai tā varētu 
sešu mēnešu laikā pēc atļauju 
iesniegšanas pieņemt atzinumu par 
sākotnējām atļaujām. Pieņemot lēmumu 
par atļauju, valsts iestādēm jāņem vērā šis 
atzinums un jāpamato jebkura atkāpšanās 
no Komisijas atzinuma. Pārskatam 
Kopienas līmenī jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas saskaņotība 
visā Kopienā un jāuzlabo sabiedrības 
uzticība CCS, īpaši direktīvas īstenošanas 

(18) Dalībvalstīm ir jāinformē Komisija
par visām izmantošanas un uzglabāšanas 
atļaujām, ko saskaņā ar esošo direktīvu 
izsniegušas kompetentās iestādes, ne vēlāk 
kā mēnesi pēc tam, kad kompetentā 
iestāde ir piešķīrusi šo atļauju.  Pirms 
uzglabāšanas atļaujas izsniegšanas 
dalībvalstis var prasīt Komisijai atzinumu 
par sākotnējo atļauju. Pārskatam Kopienas 
līmenī jāpalīdz nodrošināt direktīvas 
prasību īstenošanas saskaņotība visā 
Kopienā un jāuzlabo sabiedrības uzticība 
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sākumposmā. CCS, īpaši direktīvas īstenošanas 
sākumposmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai identificētā noplūde bojā 
vides un cilvēka veselību. Tādēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 
jāiesniedz kompetentai iestādei.

(21) Monitorings ir nepieciešams, lai 
novērtētu, vai ievadītā CO2 reaģē kā 
paredzēts, vai novērojama migrācija vai 
noplūde, un vai identificētā noplūde bojā 
vides un cilvēka veselību. Tādēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka operators 
darbības laikā, pamatojoties uz 
monitoringa plānu, kas izstrādāts saskaņā 
ar konkrētām monitoringa prasībām, 
uzrauga uzglabāšanas kompleksu un 
ievadīšanas iekārtas. Plāns apstiprināšanai 
jāiesniedz kompetentai iestādei. Īpašajām 
prasībām attiecībā uz uzraudzības plānu 
ir jāatbilst prasībām, kas ir noteiktas ar 
direktīvu par Kopienas siltumnīcas efekta 
gāzu emisiju tirdzniecības kvotu sistēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku, atbildība par 
uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām, 
jānodod kompetentajai iestādei. Lai to 
izdarītu, operatoram jāsagatavo ziņojums, 

(26) Ja visi pieejamie pierādījumi liecina 
par to, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku un ka visas 
uzglabāšanas atļaujā iekļautās prasības ir 
izpildītas, atbildība par uzglabāšanas vietu, 
tostarp par visām izrietošajām juridiskajām 
saistībām, jānodod kompetentajai iestādei. 
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kas dokumentē kritērija izpildi un 
jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei. Visi sākotnējie apstiprinājuma 
lēmumi jādara zināmi Komisijai, lai tā 
varētu sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas 
pieņemt atzinumu par sākotnējiem 
apstiprinājuma lēmumiem. Pieņemot 
lēmumu par apstiprinājumu, valsts 
iestādēm jāņem vērā šis atzinums un 
jāpamato jebkura atkāpšanās no Komisijas 
atzinuma. Tāpat kā sākotnējo 
uzglabāšanas atļauju pārskatam Kopienas 
līmenī, arī sākotnējo apstiprinājuma 
lēmumu pārskatam jāpalīdz nodrošināt 
direktīvas prasību īstenošanas saskaņotība 
Kopienā un jāuzlabo sabiedrības uzticība 
CCS, īpaši direktīvas īstenošanas 
sākumposmā.

Lai to izdarītu, operatoram jāsagatavo 
ziņojums, kas dokumentē kritērija izpildi 
un jāiesniedz apstiprināšanai kompetentai 
iestādei. Visi sākotnējie apstiprinājuma 
lēmumi jādara zināmi Komisijai, lai tā 
varētu triju mēnešu laikā pēc paziņošanas 
pieņemt atzinumu par sākotnējiem 
apstiprinājuma lēmumiem. Pieņemot 
lēmumu par apstiprinājumu, valsts 
iestādēm jāņem vērā šis atzinums un 
jāpamato jebkura atkāpšanās no Komisijas 
atzinuma. Sākotnējo apstiprinājuma 
lēmumu pārskatam Kopienas līmenī 
jāpalīdz nodrošināt direktīvas prasību 
īstenošanas saskaņotība visā Kopienā un 
jāuzlabo sabiedrības uzticība CCS, īpaši 
direktīvas īstenošanas sākumposmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi. 
Veidu, kā to veikt, vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij, īstenojot vienlīdzīgas un 
atvērtas piekļuves mērķus un ņemot vērā 
inter alia transporta un uzglabāšanas 
kapacitāti, kas ir pieejama vai, ko var 
padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 
šajā tirgū atkarībā no oglekļa un CCS 
relatīvās cenas. Tādēļ iespējamajiem 
lietotājiem vajadzētu iegūt šādu piekļuvi 
atbilstīgi nediskriminējošiem 
nosacījumiem. Veidu, kā to veikt, 
vajadzētu noteikt katrai dalībvalstij, 
īstenojot vienlīdzīgas un atvērtas piekļuves 
mērķus un ņemot vērā inter alia transporta 
un uzglabāšanas kapacitāti, kas ir pieejama 
vai, ko var padarīt pieejamu, kā arī tā CO2 
samazināšanas saistību proporciju saskaņā 
ar starptautiskiem juridiskiem 
instrumentiem un Kopienas tiesību aktiem, 
kas paredzēti, lai to sasniegtu, izmantojot 
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uzglabāšanu. Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi, kas ļautu ātri risināt 
strīdus par piekļuvi CO2 transporta tīkliem 
un uzglabāšanas vietām.

CO2 uztveršanu un ģeoloģisko 
uzglabāšanu. Reglamentēta piekļuve 
transporta infrastruktūrai ir jāuzskata par 
vienu no saprātīgām iespējām, kas 
pieejama uzņēmējiem pirmajos CSS 
tirdzniecības attīstības gados. Dalībvalstīm 
jāizveido strīdu risināšanas mehānismi, kas 
ļautu ātri risināt strīdus par piekļuvi CO2 
transporta tīkliem un uzglabāšanas vietām.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga CO2 ietvēruma nodrošināšana, 
lai novērstu vai pēc iespējas samazinātu 
negatīvu ietekmi uz vidi un no tās izrietošo
risku cilvēka veselībai.

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
pastāvīga CO2 ietvēruma nodrošināšana, 
lai novērstu vai pēc iespējas samazinātu 
negatīvu ietekmi uz vidi, kā arī risku 
cilvēka veselībai vai citiem jūras gultnes 
izmantojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī.

4. Aizliegts CO2 uzglabāt vertikālajā ūdens 
slānī un jūras gultnē.

Or. fr
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus 
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu
ģeoloģisku informāciju par potenciālā 
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem;

7) „izpēte” ir potenciālo uzglabāšanas 
kompleksu novērtēšana, piemērojot īpašu 
procedūru, kurā paredzētas tādas darbības 
kā ģeoloģisko apsekojumu veikšana, 
izmantojot fiziskus un ķīmiskus līdzekļus 
un urbumu izdarīšanu, lai iegūtu 
ģeoloģisku informāciju par potenciālā 
uzglabāšanas kompleksa iežu slāņiem, un 
ievadīšanas testi, lai noteiktu 
uzglabāšanas vietas īpašības;

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kurām var būt liela ietekme uz vidi;

11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kuras ir nesavietojamas ar uzglabāšanas 
atļauju un kurām var būt liela ietekme uz 
vidi, veselību, drošību un citiem jūras 
gultnes izmantojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a) „nopietns noplūdes risks” ir tāds 
risks, kas var radīt nozīmīgas pārmaiņas 
vidē;
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Or. fr

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav nozīmīga noplūdes riska un ja 
nozīmīgas, vidi vai veselību apdraudošas 
negatīvas ietekmes iespējamība ir neliela.

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav nozīmīga noplūdes riska un ja 
nozīmīgas, vidi, veselību vai citu jūras 
gultnes izmantojumu apdraudošas 
negatīvas ietekmes iespējamība ir neliela.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un ne vairāk kā uz 
diviem gadiem, un tās var pagarināt vienu 
reizi ne vairāk kā uz diviem gadiem.

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju un ne vairāk kā uz 
pieciem gadiem. Šo periodu var atjaunot, 
ja ir zināms, ka atļaujas īpašnieks pirmos 
piecus gadus ir nepārtraukti veicis izpētes 
darbus.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) kopējais ievadāmā un uzglabājamā
CO2 apjoms, kā arī paredzamie avoti, CO2 

4) kopējais CO2 apjoms, ko var ievadīt un 
uzglabāt atkarībā no uzglabāšanas zonas 
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plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums; īpašībām, kā arī paredzamie avoti, CO2 
plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums;

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 1 punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzglabāšanas vietas pārvaldība būs 
tehniski kompetentas un uzticamas fiziskas
personas ziņā; tiek nodrošināta šīs personas 
un pārējā personāla profesionālā izaugsme, 
tehnisko prasmju pilnveide, kā arī 
apmācība;

b) uzglabāšanas vietas pārvaldība būs 
tehniski kompetentas un finansiāli
uzticamas juridiskas personas ziņā; tiek 
nodrošināta šīs personas un pārējā 
personāla profesionālā izaugsme, tehnisko 
prasmju pilnveide, kā arī apmācība;

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) pienākums uzsākt uzglabāšanas 
darbus divu gadu laikā pēc uzglabāšanas 
atļaujas iegūšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
sākotnējām uzglabāšanas atļaujām, 

1. (18) Dalībvalstis informē Komisiju par 
visām izmantošanas un uzglabāšanas
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pieteikumiem atļauju saņemšanai un 
citiem materiāliem, kurus kompetentā
iestāde izskatījusi pirms sākotnējā 
lēmuma pieņemšanas. Sešu mēnešu laikā
pēc paziņošanas Komisija var sniegt 
atzinumu par sākotnējām atļaujām.

atļaujām, ko saskaņā ar esošo direktīvu 
tiklīdz iespējams un ne vēlāk kā mēnesi
pēc tam, kad kompetentā iestāde ir 
piešķīrusi šo atļauju, izsniegušas 
kompetentās iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pirms uzglabāšanas atļaujas 
izsniegšanas dalībvalstis var prasīt 
Komisijai atzinumu par to sākotnējo 
atļauju.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc atļaujas atsaukšanas saskaņā ar 
3. punktu kompetentā iestāde vai nu izdod 
jaunu uzglabāšanas atļauju, vai slēdz 
uzglabāšanas vietu saskaņā ar 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Līdz jaunas 
uzglabāšanas atļaujas izdošanai atbildību 
par uzglabāšanas vietu, tostarp visus 
izrietošos juridiskos pienākumus, uzņemas 
kompetentā iestāde. Kompetentajai 
iestādei radušās izmaksas iespēju robežās
piedzen no iepriekšējā operatora.

4. Pēc atļaujas atsaukšanas saskaņā ar 
3. punktu kompetentā iestāde vai nu izdod 
jaunu uzglabāšanas atļauju, vai slēdz 
uzglabāšanas vietu saskaņā ar 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Līdz vietas 
slēgšanai vai jaunas uzglabāšanas 
atļaujas izsniegšanai atbildību par 
uzglabāšanas vietu, tostarp visus izrietošos 
juridiskos pienākumus, turpina uzņemties 
iepriekšējais operators. Ja iepriekšejais 
operators neveic vajadzīgos pasākumus, 
tos veic kompetentā iestāde un pēc tam 
piedzen radušās izmaksas izmaksas no 
iepriekšējā operatora.
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Or. fr

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu CO2 noplūdi; c) noteiktu CO2 noplūdi atbilstīgi 
Direktīvai 2003/87;

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) novērtētu, vai uzglabātais CO2 varēs tikt 
bez noplūšanas glabāts neierobežoti ilgu 
laika posmu.

f) novērtētu, vai uzglabātais CO2 varēs tikt 
bez noplūšanas glabāts neierobežoti ilgu 
laika posmu, atjauninot vietas drošības un 
integritātes īstermiņa un ilgtermiņa 
novērtējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
pieprasīt, lai operators veiktu papildu vai 
citus korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā. Tā turklāt var 
jebkurā laikā pati veikt korektīvos 
pasākumus un pēc tam piedzīt izmaksas no 
operatora.

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
pieprasīt, lai operators veiktu papildu vai 
citus korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā, un it īpaši
paredzēt īstenot ārkārtas evakuācijas 
plānus nopietna noplūdes riska gadījumā. 
Tā turklāt var jebkurā laikā pati veikt 
korektīvos pasākumus un pēc tam piedzīt 
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izmaksas no operatora.

Or. fr

Grozījums Nr. 25

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 un ka 
visas uzglabāšanas atļaujā iekļautās 
prasības ir izpildītas. Tādēļ operators 
sagatavo ziņojumu, kurā dokumentē 
atbilstību šim kritērijam, un iesniedz to 
kompetentajai iestādei, lai tā varētu 
apstiprināt atbildības nodošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 26

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 

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. 
Triju mēnešu laikā pēc paziņošanas 
Komisija var sniegt atzinumu par 
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sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem. sākotnējiem apstiprinājuma lēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka, kuras ražo 
elektroenerģiju un kuru darbības 
uzsākšanas atļauja tika pieprasīta pēc 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas XX/XX/EK stāšanās spēkā, ir 
jāievēro gada vidējais elektriskās 
lietderības koeficients 48 % apmērā, lai 
optimizētu  fosilā kurināmā izmantošanu 
un kompensētu efektivitātes zudumu, kas 
ir saistīts ar CO2 uztveršanu, 
transportēšanu un uzglabāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz pieredzi, kas iegūta, 
uztverot, ģeogrāfiski sekvestrējot un 
transportējot oglekli, un ņemot vērā 
pārmaiņas starptautiskajā situācijā, 
Komisija nāks klajā ar jaunu 
priekšlikumu līdz 2012. gada 
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31. decembrim.
Jaunais priekšlikums nosaka datumu, no 
kura jaunās sadedzināšanas iekārtas, 
kuru jauda ir 300 megavati vai lielāka, 
tiks aprīkotas ar CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas ierīcēm, kā arī pārejas 
periodu, lai esošās iekārtas varētu 
pakāpeniski pielāgot.

Or. fr
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