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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist 
säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, 
direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
1013/2006
(KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0018);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0040/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub oluline lekkeoht ja kui olulise 
keskkonna- või tervisemõju ilmnemine on 

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui
kavandatud kasutustingimuste põhjal 
puudub tulevikus lekkeoht, millel võiks 
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igal juhul ebatõenäoline. See otsus peaks 
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

olla negatiivne mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale. See otsus peaks põhinema 
võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Sõna „oluline” on liiga ebamäärane. Oleks täiesti vastuvõetamatu, kui kaubanduslikuks 
ladustamiseks antaks luba, kui tulevikus võib tekkida lekkeoht (Oxfordi inglise keele 
sõnaraamatu määratlus – „peetakse võimalikuks”), millel oleks kahjulik mõju inimeste 
tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik säilitamisloa otsuse kavandid 
tuleks esitada komisjonile, et komisjon 
saaks esitada oma arvamuse otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb loa kohta otsuse, ja 
esitama põhjenduse, juhul kui tema otsus 
erineb komisjoni arvamusest. Loa 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil 
peaks aitama tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

(18) Säilitamisloa otsuse kavandid kiidab 
heaks liikmesriigi pädev asutus. Kui 
pädev asutus on otsustanud loa 
väljastada, on komisjonil vastuväite 
esitamiseks aega kõige rohkem üks kuu, 
sel juhul luba peatatakse kuni arutelu 
tulemuste selgumiseni. Loa kavandite
kontrollimine ühenduse tasandil peaks 
aitama tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

Or. en

Selgitus

Menetluse venimine tuleks viia miinimumini, liikmesriigi suutmatus tagada, et loa andmine 
kindlustaks süsinikdioksiidi turvalise säilitamise, võib kõigutada elanikkonna usaldust 
süsiniku kogumise ja ladustamise süsteemi vastu Euroopas. Seetõttu oleks asjakohane, kui 
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komisjon saaks teostada lõpliku kontrolli. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 
sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks võimaluse korral sisse nõuda 
endiselt käitajalt.

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud eeskirjade eiramisest või 
lekkest, millel võiks olla negatiivne mõju 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kui 
käitajate esitatud aruannetest või tehtud 
kontrolli käigus ilmneb loatingimuste 
rikkumine või kui talle on teatatud 
käitajapoolsest muust loatingimuste 
rikkumisest. Pädev asutus peaks pärast loa 
tühistamist välja andma uue loa või 
säilitamiskoha sulgema. Vahepeal peaks 
pädev asutus võtma üle vastutuse 
säilitamiskoha eest, kaasa arvatud kõik 
sellest tulenevad õigusaktides sätestatud 
kohustused. Tekkivad kulud tuleks 
võimaluse korral sisse nõuda endiselt 
käitajalt.

Or. en

Selgitus

Sõna „oluline” on liiga ebamäärane.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks leke 
või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva 

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks leke 
või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva
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asutuse kantud kulusid nõuda sisse endiselt 
käitajalt. 

asutuse kantud kulusid nõuda sisse endiselt 
käitajalt, välja arvatud juhul, kui 
vastutuse üleandmise põhjendamiseks 
esitati ebatäpseid andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks ette näha rahaliste vahendite 
eraldamine, et suurendada kindlust, et 
suudetakse täita sulgemis- ja 
sulgemisjärgsed kohustused, direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse lisamisest 
tulenevad kohustused ja käesoleva 
direktiivi kohased parandusmeetmete 
võtmise kohustused olulise eeskirjade 
eiramise või lekke korral. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et taotleja esitab enne 
loataotluse esitamist kas rahalise tagatise 
või muu samaväärse tagatise.

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, 
et suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne süsinikdioksiidi 
juhtimisprotsessi algust kas rahalise 
tagatise või muu samaväärse tagatise.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „eraldamine” puudub.)

Or. en

Selgitus
i) jätta välja mittevajalik sõna

ii) käitaja rahaliste võimete heakskiitmiseks ei ole vaja nõuda rahalise tagatise esitamist enne 
tegeliku töö algust.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. Seda tuleks teha iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil, 
kohaldades õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke ning võttes muu hulgas arvesse 
transpordi- ja säilitamisvõimsust, mida on 
võimalik kasutada või mida saab reaalselt 
saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama ka vaidluste lahendamise 
mehhanismid, et võimaldada 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist.

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. Seda tuleks teha iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil, 
kohaldades õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke ning võttes muu hulgas arvesse 
transpordi- ja säilitamisvõimsust, mida on 
võimalik kasutada või mida saab reaalselt 
saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. 

Or. en

Selgitus

Tuleks luua vaidluste lahendamise mehhanism, mis suudaks pakkuda vahendust mitte üksnes 
transpordivõrkude ja säilitamiskohtadega seotud vaidluste, vaid ka muude juhtumite korral. 
Vaata uut preambulit 30 a allpool.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
vaidluste lahendamise mehhanismid ja 
looma sõltumatu asutuse, mis aitaks 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsu 
puudutavaid vaidlusi kiiresti lahendada, 
ja tagaks vahenduse pädeva asutuse ning 
uurimis- või säilitamislubade omanike 
vahel erimeelsuste puhul, mis muidu 
võiksid viia pikalevenivate 
kohtuvaidlusteni.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud transpordivõrkudega seotud vaidluste lahendamise mehhanism peaks 
olema kättesaadav ka muude juhtumite korral.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Pädev asutus peaks looma kõigi 
suletud säilitamiskohtade ja neid 
ümbritsevate säilitamiskomplekside 
registri, mis sisaldaks kaarte nende 
territoriaalse ulatuse kohta, ja seda registrit 
haldama, kusjuures liikmesriikide pädevad 
asutused peavad vastavates planeerimis- ja 
loamenetlustes kõnealust registrit arvesse 
võtma. Registrist tuleks teatada ka 
komisjonile.

(31) Pädev asutus peaks looma kõigi 
tegutsevate ja suletud säilitamiskohtade ja 
neid ümbritsevate säilitamiskomplekside 
registri, mis sisaldaks kaarte nende 
territoriaalse ulatuse kohta, ja seda registrit 
haldama, kusjuures liikmesriikide pädevad 
asutused peavad vastavates planeerimis- ja 
loamenetlustes kõnealust registrit arvesse 
võtma. Registrist tuleks teatada ka 
komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Säilitamiskoha tegevus võib jätkuda väga pikka aega. Registrid, mille andmeid kasutatakse 
võrdlusallikana paljudel muudel eesmärkidel, peavad olema kõikehõlmavad ning sisaldama 
andmeid nii töötavate kui suletud säilitamiskohtade kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks. 

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks, et aidata kaasa võitlusele 
kliimamuutuse vastu.

Or. en

Selgitus

Tuleks kindlalt selgeks teha, et on olemas ainult üks põhjus, miks keegi peaks soovima 
süsinikdioksiidi maa all säilitada, nimelt selle atmosfääri eraldumise vältimine, kus ta 
suurendaks üleilmset soojenemise probleemi. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või võimaluste piires vähendada 
negatiivset mõju keskkonnale ja sellest 
tulenevat mis tahes ohtu inimeste 
tervisele.

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on
pakkuda alternatiivi süsinikdioksiidi 
atmosfääri eraldamisele, hoides seda 
püsivalt ja turvaliselt maa all nii, et vältida
negatiivset mõju inimeste tervisele või
keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Direktiivi võib pidada vastuvõetavaks vaid juhul, kui sellega sätestatakse süsinikdioksiidi 
säilitamine püsival, turvalisel viisil, mis ei avaldaks negatiivset mõju inimeste tervisele ega
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keskkonnale.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
teadusuuringute ja arendustegevuse raames 
või uute toodete ja protsesside katsetamise 
eesmärgil. 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
teadusuuringute ja arendustegevuse raames 
või uute toodete ja protsesside katsetamise 
eesmärgil. Seda kohaldatakse siiski 
näidisprojektide suhtes, mille kavandatud 
säilitamismaht on kokku vähemalt 100 
kilotonni.

Or. en

Selgitus

Tähtis on hankida kogemusi süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise kontrollimise kohta, 
reguleerides Euroopa Ülemkogu poolt ette pandud näidisprojektide läbiviimist. (Ettepanek on 
tehtud ka preambulis 14).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole lõikes 1 nimetatud ala, 
on keelatud. 

3. Süsinikdioksiidi säilitamine 
säilitamiskompleksides, mis ulatuvad 
väljapoole lõikes 1 nimetatud ala, on 
lubatud ainult artiklis 11a osutatud 
tingimustel ja kooskõlas rahvusvaheliste 
kokkulepetega.

Or. en

Selgitus

Geoloogiline formatsioon võib hõlmata väga suure ala ja ulatuda väljapoole ELi piire. 
Käesolevas direktiivis sätestatud menetlused puudutavad ainult säilitamiskompleksideks 
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määratud osi.

Käsitleda koostoimes uue kavandatud artikliga 11 a. Direktiiv ei tohi välistada 
süsinikdioksiidi eksporti säilitamise eesmärgil, juhul kui täidetakse rangeid tingimusi ja kuni 
ei kavandata säilitamist merepõhjas vastuolus Londoni konventsiooniga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav 
konkreetne geoloogiline formatsioon;

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav
kindlaks määratud ala geoloogilises 
formatsioonis; üks säilitamiskoht võib 
hõlmata kindlaks määratud alasid eri 
tasanditel asuvates erinevates 
geoloogilistes formatsioonides. 

Or. en

Selgitus

Säilitamiskoht võib enda alla võtta ühe osa palju suuremast geoloogilisest formatsioonist ja 
hõlmata erinevatel tasanditel asuvaid geoloogilisi formatsioone.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
mõõdetav süsinikdioksiidi eraldumine
maapinnale, atmosfääri või hüdrosfääri, 
mida vajaduse korral kinnitavad parimat 
kättesaadavat tehnoloogiat kasutavad 
seiresüsteemid;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek viib lekke mõiste suuremasse kooskõlla Valitsustevahelise Kliimamuutuste 
Nõukogu suunistega parimate tavade kohta ja püüab vältida võimalikke vaidlusi 
süsinikdioksiidi mis tahes eraldumise allika või ulatuse üle. Hüdrosfäär hõlmab ookeanid, 
järved ja kogu Maa pinnal oleva vee.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) uuringuluba – uuringu tegemist lubav 
kirjalik ja põhjendatud otsus, mille pädev 
asutus teeb käesoleva direktiivi nõuete 
kohaselt;

(8) uuringuluba – uuringu tegemist lubav 
ja läbiviimise tingimusi täpsustav kirjalik 
ja põhjendatud otsus, mille pädev asutus 
teeb käesoleva direktiivi nõuete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) säilitamisluba – kirjalik ja 
põhjendatud otsus, millega lubatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohas ja mille teeb pädev asutus 
käesoleva direktiivi nõuete kohaselt;

(10) säilitamisluba – kirjalik ja 
põhjendatud otsus, millega lubatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohas ja täpsustatakse kõnealuse 
säilitamise tingimusi, ja mille teeb pädev 
asutus käesoleva direktiivi nõuete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib (11) oluline muutus – muutus, mille 
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avaldada keskkonnale olulist mõju; tagajärjel võib suureneda lekkeoht;

Or. en

Selgitus

Esmane eesmärk peab olema ära hoida leke ja sellega kaasnevad mis tahes ohud inimeste 
tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) süsinikdioksiidi vool –
süsinikdioksiidi kogumisprotsessidest 
säilitamisprotsessi lähtuv ainevool;

(12) süsinikdioksiidi vool –
kogumisprotsessidest säilitamisprotsessi 
lähtuv vähemalt 90 % süsinikdioksiidi 
sisaldav ainevool, millele ei tohi lisada 
mingeid jäätmeid ega muid aineid 
eesmärgiga need jäätmed või muud ained 
kõrvaldada;

Or. en

Selgitus

See on täpsustatud määratlus artikli 12 jaoks kavandatu täiendamiseks ja selles esitatud 
ebamäärase mõiste „valdavalt” asendamiseks suuremat selgust pakkuva määratlusega. 
Kõrgemat sisaldust kui 90 % saaks nõuda, kui arvesse võetaks üksnes järelpõletamisel 
toimuvad kogumisprotsessid, kuid selle tagajärjeks oleks tõenäoliselt paljutõotava hapnikuga 
põletamise tehnoloogia arengu välistamine. Et sel juhul siiski koosneks tasakaalustav segu 
argoonist, lämmastikust ja hapnikust, ei tohiks probleeme tekkida.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) oluline eeskirjade eiramine – mistahes
eeskirjade eiramine sissejuhtimis- või 
säilitamistoimingute tegemisel või seoses 
säilitamiskoha seisundi muutusega, 

(16) oluline eeskirjade eiramine – mis 
tahes eeskirjade eiramine sissejuhtimis- või 
säilitamistoimingute tegemisel või seoses 
muutusega säilitamiskompleksi töös, mis 
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millega kaasneb lekkeoht; oluliselt suurendab lekkeohtu;

Or. en

Selgitus

Mõiste „oluline eeskirjade eiramine” peaks seostuma eelkõige võimalusega, et maapinna all 
võib olla midagi juhtunud, mis viitab tegelikule vajadusele võtta parandusmeetmeid tulevikus 
tekkida võiva lekkeohu vältimiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks või lekke peatamiseks, et 
takistada või vähendada süsinikdioksiidi 
eraldumist säilitamiskompleksist;

(17) parandusmeetmed – meetmed, mis 
võetakse olulise eeskirjade eiramise 
kõrvaldamiseks, et takistada või peatada 
leke;

Or. en

Selgitus

Parandusmeetmete mõiste selgem määratlemine on vajalik, kui avastatakse oluline eeskirjade 
eiramine. Mis tahes süsinikdioksiidi leke, millel võib olla negatiivne mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale, ei ole vastuvõetav.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub oluline lekkeoht ja kui 
olulise negatiivse mõju avaldumine 
keskkonnale või tervisele on 
ebatõenäoline.

2. Geoloogiline formatsioon valitakse 
säilitamiskohaks ainult juhul, kui 
kavandatud kasutustingimustest kinni 
pidades puudub tulevikus lekkeoht, mis 
võiks avaldada negatiivset mõju 
keskkonnale või tervisele.
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Or. en

Selgitus

Nõue peab olema kindlapiirilisem kui komisjoni ettepanek. Kaubandusliku ladustamise loa 
andmine, kui tulevikus võib tekkida lekkeoht (Oxfordi inglise keele sõnaraamatu definitsioon 
– „peetakse võimalikuks”), millel on kahjulik mõju inimeste tervisele või keskkonnale, on 
täiesti vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Geoloogilise formatsiooni sobivus 
säilitamiskohaks otsustatakse võimaliku 
säilitamiskompleksi ja seda ümbritseva ala 
kirjeldamise ja hindamise kaudu vastavalt 
I lisas nimetatud kriteeriumidele.

3. Geoloogilise formatsiooni sobivus 
säilitamiskohaks otsustatakse võimaliku 
säilitamiskompleksi ja seda ümbritseva ala 
kirjeldamise ja hindamise kaudu vastavalt 
I lisas nimetatud kriteeriumidele ning 
parimatele tavadele ja komisjoni poolt 
välja töötatud suunistele.

Or. en

Selgitus

Lisad kehtestavad potentsiaalse säilitamiskoha hindamise alusraamistiku, kuid 
rakendamisprotsess paraneb ja elanikkonna usaldus suureneb, kui lisatakse parimate tavade 
järgimise nõue ja liikmesriikide pädevate asutuste abistamiseks koostatakse suunised.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et uuringuloa 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete 
avalikustatud tingimuste alusel.

2. Liikmesriigid tagavad, et uuringuloa 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete 
avalikustatud mittediskrimineerivate
tingimuste alusel.
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Menetluste puhul tuleks arvesse võtta 
asjaolu, et uuringulubade omanikud on 
uuringute käigus hangitud andmete 
omanikud ja neil on eesõigus taotleda 
soovi korral säilitamisluba enne 
uuringuloa kehtivustähtaja lõppemist. 
Liikmesriigid võivad kehtestada nõudeid 
uuringuloa kehtivuse ajal omandatud mis 
tahes andmete hilisema müügi või 
üleandmise kohta, et soodustada 
konkurentsi järgmiste säilitamislubade 
taotlemisel, kui uuringuloa omanik ei 
soovi taotleda säilitamisluba või kui ta ei 
vasta teistele tingimustele.

Or. en

Selgitus

Võimalus vastuolu tekkimiseks komisjoni esitatud menetluste vahel tuleb kõrvaldada. Selle 
tõttu, et nii uuringulubade kui sellele järgnev säilitamislubade väljastamisprotsess peab 
olema mittediskrimineeriv, puudub stiimul uuringute tegemiseks majanduslikel kaalutlustel, 
kui ei nähta ette võimalust, et uuringute läbiviijad saavad ka õiguse süsinikdioksiidi 
säilitamiseks või neile hüvitatakse investeeringuteks tehtud kulutused. Sellepärast tuleks 
uuringulubade väljastamismenetluse puhul arvesse võtta, et menetlus on otseselt seotud 
järgneva säilitamislubade väljastamismenetlusega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule ning kuni kaheks aastaks ning 
seda võib pikendada veel kuni kaheks 
aastaks.

3. Uuringuluba antakse piiratud maa-alale 
ja mahule. Võimaliku säilitamiskoha 
uuringute läbiviimiseks antud loa 
kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui 
uuringute läbiviimiseks vajalik 
ajavahemik. Liikmesriigid võivad loa 
kehtivusaega pikendada, juhul kui 
uuringud on läbi viidud kooskõlas 
loatingimustega.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni pakutud ajavahemik on paljudel juhtudel liiga lühike. Võib eeldada, et uuringuload 
väljastanud liikmesriigid on tõsiselt huvitatud süsinikdioksiidi ohutu säilitamise 
hõlbustamisest. Seetõttu peab neil olema võimalik kehtestada uuringulubade 
kehtivustähtaegade osas oma nõuded, kartmata, et see põhjustab liigseid viivitusi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.

4. Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
uurida võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid 
tagavad, et loa kehtivusajal ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus 
ja et süsivesinike, söe või teiste 
mineraalide tootmiseks varem litsentsid 
omandanud kolmandate poolte huvid ja 
omandiõigused oleksid tunnustatud ja 
kaitstud, kui kaalutakse süsinikdioksiidi 
säilitamiskohtade uuringulubade 
väljastamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab teiste samas geograafilises piirkonnas tegutsevate ettevõtjate 
õigusi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Uuringuluba kaotab kehtivuse pärast 
loal märgitud kehtivusaja möödumist, 
välja arvatud juhul, kui loa omanik 
taotleb enne kehtivusaja lõppu sama ala 
kohta säilitamisluba kooskõlas artikliga 6.
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Uuringuloa omanikul on ainuõigus 
taotleda loa kehtivusaja jooksul artiklite 6 
ja 7 kohast säilitamisluba.

Or. en

Selgitus

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühtegi 
säilitamiskohta ei käitata ilma 
säilitamisloata.

1. Liikmesriigid tagavad, et ühtegi 
säilitamiskohta ei käitata ilma 
säilitamisloata, et igal säilitamiskohal on 
ainult üks käitaja, ja et loa kehtivusajal ei 
lubata säilitamiskompleksi konkureerivat 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Vastutuse ja kohustuste absoluutselt selge jaotuse tagamiseks peab säilitamiskohal olema 
ainult üks käitaja; seda tuleb rõhutada eelkõige võimaliku konflikti vältimiseks süsivesinike 
õiguste omanikega seoses merel asuvate hoidlatega.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et säilitamisloa 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
vajalikku võimsust omavatele üksustele ja 
et luba antakse välja objektiivsete 
avalikustatud tingimuste alusel.

2. Liikmesriigid kehtestavad säilitamisloa 
taotlemise menetluse, püüdes tagada, et 
see on avatud kõigile vajalikku võimsust 
omavatele üksustele ja et luba antakse välja 
objektiivsete avalikustatud 
mittediskrimineerivate tingimuste alusel,
piiramata artikli 5 lõike 4a kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Võimalus vastuolu tekkimiseks komisjoni esitatud menetluste vahel tuleb kõrvaldada. Asjaolu, 
et lepingute heakskiitmise protsess peaks ideaaljuhul olema mittediskrimineeriv, välistab ka 
motiivi uuringute läbiviimiseks. Seda muudatusettepanekut tuleb seetõttu lugeda koostoimes 
artikli 5 lõike 2 osas tehtud muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) taotleja ja võimaliku käitaja (kui see on 
erinev) nimi ja aadress;

(1) võimaliku käitaja nimi ja aadress;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) taotleja või võimaliku käitaja tehnilist 
pädevust tõendav dokument;

(2) võimaliku käitaja tehnilist pädevust 
tõendav dokument;
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Or. en

Selgitus

Oluline on kindlaks teha tegevuse eest otseselt vastutava organisatsiooni tehniline pädevus.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) sissejuhitava ja säilitatava 
süsinikdioksiidi üldkogus ja 
süsinikdioksiidi voolu eeldatavad allikad, 
koostis ja sissejuhtimise määrad;

(4) sissejuhitava ja säilitatava 
süsinikdioksiidi üldkogus ja 
süsinikdioksiidi voolu eeldatavad allikad, 
koostis, sissejuhtimise määrad ja rõhud, 
sissejuhtimisseadmete asukoht ja 
transpordiviisid;

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase hinnangu andmiseks vajalikud olulised andmed.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) artikliga 19 ettenähtud rahalist või 
muud samaväärset tagatist tõendav 
dokument.

(9) taotleja finantsolukorda ja tema 
suutlikkust esitada artikliga 19 ettenähtud 
rahalist või muud samaväärset tagatist 
tõendav dokument enne süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisprotsessi alustamist;

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgi jaoks piisab taotluse esitamise ajal tõendist ettevõtte või tema 
emaettevõtte finantsolukorra kohta.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) direktiiviga 2003/4/EÜ ette nähtud 
avaliku teavitamise ja arutelu kava, mille 
ülesandeks on esimese taotluse esitamise 
ja loatingimuste muutmise korral tagada 
üldsuse võimalikult laialdane juurdepääs 
tehnilisele ja muule otsuste langetamise 
jaoks olulisele teabele, ning anda 
üldsusele ametlik võimalus oma 
arvamuste esitamiseks pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus
Keskkonnateabe esitamist puudutavate õigusnormide tugevdamine.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitamiskohta haldab füüsiline isik, 
kes on säilitamiskoha haldamiseks 
tehniliselt pädev ja usaldusväärne; 
tagatud on selle isiku ja kõigi töötajate 
kutsealane ja tehniline areng ning 
väljaõpe;

b) säilitamiskohta haldab maksujõuline 
tõestatud tehnilise pädevusega ettevõtja;

Or. en

Selgitus

Oluline on sätestada selged ja õiguslikult täitmisele pööratavad vastutuspiirid. Tingimustele 
vastav tehniliselt pädev ettevõtja määrab säilitamiskoha igapäevatööd korraldama sobivad 
inimesed.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) juhul kui samasse hüdrostaatiliselt 
ühendatud süsteemi juhib sisse rohkem 
kui üks käitaja, peab rõhkude võimalik 
vastastikune toime olema selline, et 
mõlemad säilitamiskohad täidaksid 
üheaegselt käesoleva direktiivi nõudeid;

Or. en

Selgitus

Pädev asutus peab hoolitsema selle eest, et luba ei väljastataks kahele käitajale, kes võiksid 
kasutada hüdrostaatiliselt ühendatud säilitamiskompleksi, eelkõige sellepärast, et kui toimub 
üheaegne sissejuhtimine, võib raskeks osutuda kohustuste eest konkreetse vastutuse 
määramine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) komisjon on esitanud oma arvamuse 
loa kavandi kohta vastavalt artikli 10 
lõikele 1;

(2) komisjon ei ole esitanud vastavalt 
artikli 10 punktile f ühtki vastuväidet või 
pädev asutus ja komisjon on jõudnud 
kokkuleppele ja see on avalikustatud 
vastavalt samale sättele;

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastusettepanek artikli 8 punktide 2 ja 3 asendamiseks ja sätete kooskõlla 
viimiseks artikli 10 uue sõnastusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) pädev asutus on võtnud seda arvamust 
artikli 10 lõike 2 kohaselt arvesse.

(3) pädev asutus on esitanud selgituse, ja 
vajaduse korral põhjenduse kõikidele 
üldsuse esindajatele, kes on esitanud 
taotluse kohta konkreetsed ja 
individuaalsed märkused ning 
avalikustanud oma nime ja 
kontaktandmed.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et pädevalt asutuselt nõutakse üldsuse esindajate kui üksikindiviidide – mitte 
lihtsalt kui petitsiooni allkirjastajate või organiseeritud elektroonilise surverühmitise liikmete 
– konkreetsete märkuste, ettepanekute ja murede täielikku arvesse võtmist.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamislubade kavandite läbivaatamine 
komisjonis

Säilitamislubade heakskiitmine

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist säilitamisloa kavanditest, 
loataotlustest ja muust materjalist, mida 
pädev asutus loa andmise otsuse kavandi 
vastu võttes arvesse on võtnud. Komisjon 
võib esitada oma arvamuse loa kavandi 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle 
esitamist komisjonile.

Liikmesriigid kehtestavad järgmise korra:

a) säilitamislubade taotlejad esitavad 
pädevale asutusele kõik vajalikud 
dokumendid kahes eksemplaris.
b) pädev asutus esitab pärast taotlejalt 
dokumentide saamist komisjonile iga 
loataotluse üksikasjad ja kogu materjali, 
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mida pädev asutus arvesse võtab 
säilitamisloa väljastamise kohta otsuse 
tegemisel.
c) komisjon kinnitab pädevale asutusele 
nõutud dokumentide kättesaamist.
d) pädev asutus teavitab komisjoni, kas ja 
millal ta otsustab säilitamisloa väljastada.
e) komisjon kinnitab väljastamisotsuse 
saamist viivitamata pärast selle saabumist.
f) komisjon võib ühe kalendrikuu jooksul 
pärast säilitamisloa väljastamisotsuse 
saamist teavitada pädevat asutust, et tal 
on vastuväiteid, mis põhinevad käesoleva 
direktiivi nõuetel. Kõnealused vastuväited 
peatavad loa kehtivuse, kuni pädev asutus 
ja komisjon jõuavad omavahel 
kokkuleppele ja avalikustavad selle.
g) säilitamisluba loetakse heakskiidetuks, 
kui komisjon ei ole ettenähtud aja jooksul 
vastuväiteid esitanud.

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

Or. en

Selgitus

Komisjon paneb ette, et teatamaks pädevale asutusele oma otsusest, peab tal olema kuus kuud 
aega. See on bürokraatlik hirmuunenägu ja ei ole kindlasti vastuvõetav. 
Raportöör arvab, et komisjonil peaks olema lõpliku kontrolli õigus, sest liikmesriigi 
suutmatus nõuetekohaselt kaitsta inimeste tervist ja keskkonda kõigutab üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise vastu kogu Euroopas. 
Käesolevas muudatusettepanekus kirjeldatud menetlus võimaldab komisjonil töötada 
paralleelselt liikmesriikide pädevate asutustega. 
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et olulisi 
muudatusi ei rakendata ilma uue 
säilitamisloata, mis on välja antud vastavalt 
käesolevale direktiivile.

2. Liikmesriigid tagavad, et olulisi 
muudatusi ei rakendata ilma uue 
säilitamisloata, mis on välja antud vastavalt 
käesolevale direktiivile. Säilitamisloa 
tingimusi on lubatud väheoluliselt muuta 
kooskõlas suunistega, mis komisjon ette 
valmistab.

Or. en

Selgitus

Nende muudatusettepanekute eesmärk on suurendada õiguskindlust. Arvesse tuleb võtta, et ka 
artikkel 16 näeb ette, et pädeval asutusel peab olema õigus nõuda, et lekke tõkestamiseks 
võetakse meetmeid, või ise tegutseda.

Häirekella lööjate või teiste allikate informatsiooni võidakse samuti arvesse võtta (3 a). 

Pädev asutus ei peaks ootama läbirääkimiste nurjumist, et nõuda käitajalt maksmist enne 
kättesaadavate fondide kasutamist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus vaatab säilitamisloa läbi ja 
vajaduse korral ajakohastab või tühistab 
selle:

3. Pädev asutus vaatab säilitamisloa läbi ja 
vajaduse korral ajakohastab või tühistab 
selle, või nõuab, et loa omanik võtaks 
parandusmeetmeid:

Or. en

Selgitus

Vaata selgitust artikli 11 lõike 2 kohta.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest;

a) kui teda on artikli 16 lõike 1 kohaselt 
teavitatud või talle viidatud olulisest 
eeskirjade eiramisest või lekkest, millel 
võiks olla negatiivne mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 11 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast loa tühistamist vastavalt lõikele 3 
annab pädev asutus välja uue säilitamisloa 
või sulgeb säilitamiskoha vastavalt artikli 
17 lõike 1 punktile c. Kuni uue 
säilitamisloa väljaandmiseni võtab pädev 
asutus üle vastutuse säilitamiskoha eest 
koos kõigi sellest tulenevate kohustustega. 
Pädev asutus nõuab kõik tekkinud kulud 
võimaluse piires sisse endiselt käitajalt.

4. Pärast säilitamisloa läbivaatamist, 
kaasajastamist või tagasivõtmist vastavalt 
lõikele 3 annab pädev asutus välja uue 
säilitamisloa või sulgeb säilitamiskoha 
vastavalt artikli 17 lõike 1 punktile c. 
Viimasel juhul võtab pädev asutus kuni 
uue säilitamisloa väljaandmiseni üle 
vastutuse säilitamiskoha eest koos kõigi 
sellest tulenevate kohustustega. Pädev 
asutus nõuab kõik tekkinud kulud 
võimaluse piires sisse endiselt käitajalt, 
sealhulgas rahaliste tagatiste arvelt 
vastavalt artikli 19 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 11 lõike 2 kohta.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Süsinikdioksiidi eksport kolmandatesse 
riikidesse geoloogilise säilitamise 
eesmärgil
1. Kui süsinikdioksiidi omanik kavatseb 
süsinikdioksiidi eksportida ühendusest 
kolmandasse riiki geoloogilise säilitamise 
eesmärgil, esitab ta päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele taotluse ekspordi 
heakskiitmiseks.
2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teavitab sihtkohariigi pädevat asutust 
nõusoleku saamiseks.
3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
eksporti lubada ainult juhul, kui:
a) sihtkohariigi pädev asutus on andnud 
nõusoleku;
b) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine sihtkohariigis tagatakse 
kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetega;
c) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine sihtkohariigis on hõlmatud 
heitkogustega kauplemise süsteemiga, mis 
on seotud direktiiviga 2003/87/EÜ 
kehtestatud ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga. 
4. Süsinikdioksiidi eksporti ei lubata ilma 
komisjoni erinõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei peaks välistama süsinikdioksiidi eksportimise võimalust geoloogilise säilitamise 
eesmärgil sinna, kus säilitamistingimuste suhtes kohaldatakse ohutuskriteeriume, mis on 
samaväärsed ELis kehtivate nõuetega.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema 
valdavalt süsinikdioksiidist. Seetõttu ei 
tohi sellesse lisada mingeid jäätmeid ega 
muid aineid eesmärgiga need jäätmed või 
muud ained kõrvaldada. Süsinikdioksiidi 
vool võib siiski sisaldada allika, kogumis-
või juhtimisprotsessiga juhuslikult 
kaasnevaid aineid. Nende ainete 
kontsentratsioon peab jääma allapoole 
taset, mis rikuks säilitamiskoha ja 
asjakohase transpordiinfrastruktuuri 
terviklikkust ning ohustaks oluliselt
keskkonda või rikuks kohaldatavate 
ühenduse õigusaktide nõudeid.

1. Süsinikdioksiidi vool peab koosnema
mitte vähem kui 90 % ulatuses 
süsinikdioksiidist. Seetõttu ei tohi sellesse 
lisada mingeid jäätmeid ega muid aineid 
eesmärgiga need jäätmed või muud ained 
kõrvaldada. Süsinikdioksiidi vool võib 
siiski sisaldada allika, kogumis- või 
juhtimisprotsessiga juhuslikult kaasnevaid 
aineid, ja süsinikdioksiidi seire ning 
liikumise kindlakstegemise 
hõlbustamiseks võib lisada 
mikroelemente. Nende ainete 
kontsentratsioon peab jääma allapoole 
taset, mis rikuks säilitamiskoha ja 
asjakohase transpordiinfrastruktuuri 
terviklikkust ning ohustaks keskkonda või 
rikuks kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Sõna „valdavalt” ei loo piisavat selgust. Kõrgemat sisaldust kui 90 % saaks nõuda, kui 
arvesse võetaks üksnes järelpõletamisel toimuvad kogumisprotsessid, kuid selle tagajärjeks 
oleks tõenäoliselt paljutõotava hapnikuga põletamise tehnoloogia arengu välistamine. Siiski, 
kuna praegu saavutatakse tasakaal süsinikdioksiidi voolus inertgaasi argooni abil, ei kujuta 
lämmastik ja hapnik endast probleemi.

Samamoodi on vastuvõetamatu sõna „oluline”. Ei saa lubada saasteainete kontsentratsiooni, 
mis läheks vastuollu heakskiidetud standarditega ja mis võiks endast mingit ohtu kujutada.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et käitaja teostab 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete, 
säilitamiskompleksi (kaasa arvatud 
võimaluse korral süsinikdioksiidi voo) ja 
vajaduse korral ümbritseva keskkonna 
seiret, et:

1. Liikmesriigid tagavad, et käitaja teostab 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete, 
säilitamiskompleksi (kaasa arvatud 
süsinikdioksiidi voo) ja vajaduse korral 
ümbritseva keskkonna seiret, et:

Or. en

Selgitus

Iga seireplaani kõige tähtsam osa on kindlaks teha, kas süsinikdioksiidi säilitamise käigus on 
ilmnenud olulisi muutusi (eriti kui on toimunud liikumine, mille tagajärjeks võib olla leke), ja 
kas on võetud meetmeid nende kõrvaldamiseks.

Süsinikdioksiidi voo seire on oluline, kui tulevikus võib tekkida leke, seetõttu tuleks sõnad 
„võimaluse korral” välja jätta.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) säilitatud süsinikdioksiidi koguse 
tõestamine;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 13 lõike 1 sissejuhatava osa selgitust.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) avastada ümbritsevale keskkonnale, 
elanikkonnale või ümbritseva biosfääri 
kasutajatele avalduvat märkimisväärset
kahjulikku mõju;

(d) avastada ümbritsevale keskkonnale, 
elanikkonnale või ümbritseva biosfääri 
kasutajatele avalduvat kahjulikku mõju;

Or. en

Selgitus

Mis tahes negatiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale on vastuvõetamatu, seetõttu tuleb 
välja jätta sõna „märkimisväärne”.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) hinnata, kas säilitatav süsinikdioksiid on 
määramata ajani täielikult seotud.

f) kaasajastada säilitamiskoha ohutuse ja 
terviklikkuse lühi- ja pikaajalist 
hinnangut, sealhulgas hinnangut, kas 
säilitatav süsinikdioksiid on määramata 
ajani täielikult seotud.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 13 lõike 1 sissejuhatava osa selgitust.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seire põhineb seirekaval, mille käitaja 2. Seire põhineb seirekaval, mille käitaja 
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koostab II lisas sätestatud nõuete kohaselt, 
mis esitatakse artikli 7 lõike 5 kohaselt 
pädevale asutusele ja mille pädev asutus 
kiidab heaks artikli 9 lõike 5 kohaselt. 
Kava ajakohastatakse II lisas sätestatud 
nõuete kohaselt ja igal juhul iga viie aasta 
järel, et võtta arvesse tehnoloogia arengut. 
Ajakohastatud kavad esitatakse 
heakskiitmiseks pädevale asutusele.

koostab II lisas sätestatud nõuete kohaselt, 
kaasa arvatud direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 14 ja artikli 23 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud suunistes osutatud seiret 
puudutavad üksikasjad, mis esitatakse 
artikli 7 lõike 5 kohaselt pädevale asutusele 
ja mille pädev asutus kiidab heaks artikli 9 
lõike 5 kohaselt. Kava ajakohastatakse 
II lisas sätestatud nõuete kohaselt ja igal 
juhul iga viie aasta järel, et võtta arvesse 
muudatused lekkeohu hinnangutes, uued 
teaduslikud andmed ja parima 
kättesaadava tehnoloogia täiustused. 
Ajakohastatud kavad esitatakse 
heakskiitmiseks pädevale asutusele. 
Seirekava ja mis tahes kaasajastatud 
kavad tehakse kättesaadavaks üldsuse 
poolse kontrolli jaoks.

Or. en

Selgitus

Seire- ja aruandlusnõuded peavad olema kooskõlas heitkogustega kauplemise direktiiviga.
Eeskirju on vaja kohandada, võttes arvesse saadud kogemusi ja uusi tehnikaalaseid teadmisi. 

Usalduse säilitamiseks peab olema rõhutatud, et seirekavad tehakse avalikkusele teatavaks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) artikli 19 ja artikli 9 lõike 9 kohase 
rahalise tagatise olemasolu tõendava 
dokumendi;

(3) artikli 19 ja artikli 9 lõike 9 kohase
rahalise tagatise määramist ja olemasolu 
tõendava dokumendi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab finantstagatise loomisel teatud paindlikkust, eelkõige lubades 
arvesse võtta emaettevõtte finantsseisundit. 
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korralist kontrolli teostatakse vähemalt
kord aastas. See hõlmab asjakohaseid 
sissejuhtimis- ja seireseadmeid ning kõiki 
olulisi, säilitamiskompleksist tingitud 
keskkonnamõjusid.

3. Korralist kontrolli teostatakse igal aastal
esimese viie aasta jooksul pärast 
sissejuhtimise algust ja pärast seda nii 
sageli, kui pädev asutus peab vajalikuks. 
See hõlmab asjakohaseid sissejuhtimis- ja 
seireseadmeid ning kõiki olulisi, 
säilitamiskompleksist tingitud 
keskkonnamõjusid.

Or. en

Selgitus

Võimalikud probleemid ilmnevad kõige tõenäolisemalt varsti pärast sissejuhtimisprotsessi 
algust, ja regulaarsed kontrollimised on seetõttu asjakohased. Siiski on iga säilitamiskoha 
geoloogia erinev ja pädevad asutused peaksid määrama pikema aja vältel kohaldatava kõige 
paremini tingimustele vastava kontrollirežiimi.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et olulise 
eeskirjade eiramise või lekke korral 
teavitab käitaja koheselt pädevat asutust ja 
kohaldab vajalikke parandusmeetmeid.

1. Liikmesriigid tagavad, et olulise 
eeskirjade eiramise või lekke korral, millel 
võiks olla negatiivne mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale, teavitab käitaja 
koheselt pädevat asutust ja kohaldab 
vajalikke parandusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud annavad säilitamiskoha käitajatele suurema õigusliku selguse, 
kohustades pädevat asutust oma nõudmisi põhjendama, tugevdades samal ajal ka pädeva 
asutuse tegutsemisvõimalusi, kui peaks ilmnema loatingimuste rikkumine või oht inimeste 
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tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib igal ajal nõuda
käitajalt täiendavate või parandusmeetmete 
kavas kirjeldatutest erinevate 
parandusmeetmete kohaldamist. Samuti 
võib ta igal ajal ise parandusmeetmeid 
kohaldada ja nõuab sel juhul kulud sisse 
käitajalt.

3. Pädev asutus võib igal ajal nõuda
käitajalt täiendavate või parandusmeetmete 
kavas kirjeldatutest erinevate 
parandusmeetmete kohaldamist, kui 
parandusmeetmete kavas esitatud 
meetmed ei ole osutunud tõhusaks, kui 
tingimused on pärast parandusmeetmete 
kava vastuvõtmist oluliselt muutunud või 
kui esineb lekkeoht, millel võiks olla 
negatiivne mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale,

Or. en

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 selgitust.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui käitaja ei kohalda vajalikke
parandusmeetmeid, kohaldab pädev asutus 
vajalikke parandusmeetmeid ise ja nõuab 
kulud sisse käitajalt.

4. Kui käitaja ei kohalda 
parandusmeetmeid inimeste tervisele ja 
keskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju 
avaldava lekke tõkestamiseks vajaliku aja 
jooksul, kohaldab pädev asutus vajalikke 
parandusmeetmeid ise ja nõuab kulud sisse 
käitajalt.

Or. en



PE407.716v01-00 36/53 PR\726692ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Vt selgitust artikli 16 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käitaja soovil pärast pädevalt asutuselt 
loa saamist;

(b) käitaja soovil pärast pädevalt asutuselt 
loa saamist; või

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmisel 
tuginetakse sulgemisjärgsele kavale, mille 
käitaja koostab parimate tavade alusel ja 
vastavalt II lisa punktis 2 esitatud nõuetele. 
Esialgne sulgemisjärgne kava esitatakse 
artikli 7 lõike 7 kohaselt pädevale asutusele 
ja pädev asutus kiidab selle heaks artikli 9 
lõike 7 kohaselt. Enne lõike 1 punkti a või 
b kohast säilitamiskoha sulgemist:

3. Lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmisel 
tuginetakse sulgemisjärgsele kavale, mille 
käitaja koostab parimate tavade ja suuniste 
alusel, mis komisjon välja töötab vastavalt 
II lisa punktis 2 esitatud nõuetele. Esialgne 
sulgemisjärgne kava esitatakse artikli 7 
lõike 7 kohaselt pädevale asutusele ja
pädev asutus kiidab selle heaks artikli 9 
lõike 7 kohaselt. Enne lõike 1 punkti a või 
b kohast säilitamiskoha sulgemist:

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ajakohastatakse sulgemisjärgne kava a) ajakohastatakse sulgemisjärgne kava 
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vajaduse korral, arvestades eelkõige
parimaid tavasid;

vajaduse korral, võttes arvesse 
riskianalüüsi, parimaid tavasid ja 
tehnoloogia täiustamist, kuid ilma 
ebamõistlikke nõudmisi seadmata;

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tagab käitajale õiguskindluse. Kriteeriumid sisaldavad loomulikult nõudeid süsinikdioksiidi 
täieliku sidumise kohta.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus võib koos lõikes 3 
nimetatud heakskiitva otsusega edastada 
käitajale artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
säilitamiskoha pitseerimise ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eemaldamise ajakohastatud nõuded. 
Vastutuse üleandmine toimub pärast 
säilitamiskoha pitseerimist ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eemaldamist.

4. Pädev asutus võib koos lõikes 3 
nimetatud heakskiitva otsusega edastada 
käitajale artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
säilitamiskoha pitseerimise ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eemaldamise ajakohastatud ja mõistlikud
nõuded. Vastutuse üleandmine toimub 
pärast säilitamiskoha pitseerimist ja 
süsinikdioksiidi sissejuhtimisseadmete 
eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Käitajal ei tohiks olla ebakindlust, et pädev asutus võib talle esitada õiguslikult 
põhjendamata nõudmisi, mille eesmärgiks võib olla püüe vältida pikaajalist vastutust 
säilitamiskoha eest, mis on direktiivi tähenduses määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pärast vastutuse üleandmist vastavalt 
lõigetele 1–4 võib seire teostamise 
lõpetada. Kui tehakse kindlaks leke või 
oluline eeskirjade eiramine seire või 
muude menetluste tulemusel, mis on 
teostatud ühenduse kehtiva õigustiku, 
kaasa arvatud direktiivide 92/43/EEÜ, 
2000/60/EÜ ja 2006/118/EÜ nõuete 
täitmiseks, või muul eesmärgil hangitud 
andmete alusel, alustatakse seiret siiski 
uuesti, et hinnata probleemi ulatust ja 
parandusmeetmete tõhusust.

Or. en
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Selgitus

Käitaja vastutuse pädevale asutusele üleandmise tingimuseks on, et lekke ilmnemist pole 
oodata ja seetõttu puudub vajadus ametliku seire korraldamiseks. Seiret, mille abil avastada 
süsinikdioksiidi olemasolu, nõuavad mitmed olemasolevad direktiivid (elupaikade direktiiv, 
vee raamdirektiiv, põhjaveedirektiiv), mida täiendavad tulevikus teised direktiivid, mille 
väljatöötamist praegu kaalutakse (näiteks merestrateegia direktiiv).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Pärast vastutuse üleandmist pädevale 
asutusele vastavalt lõigetele 1–4 ei saa 
tekkinud kulusid sisse nõuda endiselt 
käitajalt. See ei kehti juhul, kui on 
kindlaks tehtud, et vastavalt lõikele 1 
esitatud tõendid põhinevad käitaja 
hooletuse või sihiliku ja tahtliku 
võltsimise tõttu ebakorrektsetel andmetel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek liikmesriigi kaitsmiseks hooletute või pahatahtlike käitajate eest.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kindlus, et finantstagatis esitatakse ainult enne süsinikdioksiidi sissejuhtimise algust. Seda 
varem nõuda tähendab ilma mõistliku põhjuseta rahalise koormuse seadmist. 

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui läbipaistvast riskipõhisest hinnangust 
ei tulene teisiti, määravad liikmesriigid 
kindlaks finantstagatise vastuvõetavad 
vormid, võttest hoolikalt arvesse 
rahvusvahelistel turgudel kättesaadavaid 
eri tooteid ja seonduvaid kulusid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama läbi rääkida finantstagatise esitamise viiside üle, mis tingimata 
ei seo kapitali või ei välista projekti majanduslikku elujõulisust paljude keskmiste ja 
väiksemate turul tegutsevate ettevõtete jaoks.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek asjaolu rõhutamiseks, et ettevõtjad, kes pakuvad transpordi- ja 
säilitamisseadmeid, peavad saama oma investeeringult normaalse kasumi ja neil peab olema 
võimalik juhtida ettevõtteid ärilistel alustel, kui loatingimustest ei tulene teisiti.

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) vajadust arvestada säilitamiskoha või 
süsinikdioksiidi transpordivõrkude 
omaniku või käitaja nõuetekohaselt 
põhjendatud mõistlike vajadustega ja 
põhjendatud rahanduslike huvidega, 
kaasa arvatud õigus sõlmida pikaajalisi 
kokkuleppeid juurdepääsu kohta 
transpordile ja säilitamisvõimsusele, kui 
kättesaadavat võimsust ei kasutata kehtiva 
säilitamiskava alusel täielikult ära, seni 
kui see ei piira kolmanda poole 
juurdepääsu, ja kõigi teiste säilitamiskoha 
või võrgu või sellega seotud töötlus- või 
käitlusrajatiste kasutajate huvidega, keda 
see võib mõjutada; ja;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek asjaolu rõhutamiseks, et ettevõtjad, kes pakuvad transpordi- ja 
säilitamisseadmeid, peavad saama oma investeeringult normaalse kasumi ja neil peab olema 
võimalik juhtida ettevõtteid ärilistel alustel, kui loatingimustest ei tulene teisiti.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad vaidluste 
lahendamise korra ja osalistest sõltumatu 
asutuse, kellel on juurdepääs asjakohasele 

1. Liikmesriigid tagavad vaidluste 
lahendamise korra ja osalistest sõltumatu 
asutuse, kellel on juurdepääs asjakohasele 
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teabele, et võimaldada süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
juurdepääsuga seotud vaidluste kiiret 
lahendamist, võttes arvesse artikli 20 
lõikes 2 esitatud tingimusi ja nende isikute 
arvu, kes võivad olla seotud 
läbirääkimistega sellise juurdepääsu 
tingimuste üle.

teabele.

Asutus püüab:
a) võimaldada süsinikdioksiidi 
infrastruktuuri arenguga ja 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist, võttes arvesse 
artikli 20 lõikes 2 esitatud tingimusi ja 
nende isikute arvu, kes võivad olla seotud 
läbirääkimistega sellise juurdepääsu 
tingimuste üle; 

b) pakkuda vahendust pädeva asutuse ja 
uuringu- või säilitamislubade omanike 
vahel erimeelsuste puhul, mis vastasel 
korral võivad areneda kohtuvaidlusteks.

Or. en

Selgitus
Vaidluste lahendamise menetlus, mis pakub vahendust, et vältida kulukaid ja aeganõudvaid 
kohtuprotsesse, on kasulik ja selle raames ei peaks piirduma üksnes transpordivõrku 
puudutavate küsimuste lahendamisega. Menetlus peaks olema kättesaadav ka vaidluste 
vahendamiseks pädeva asutuse ja käitajate või loataotlejate vahel. Seetõttu tuleks artikliga 23 
a (uus) – 6. peatükk (Üldsätted) lisada vaidluste lahendamise sätete uus versioon.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad või määravad 
pädeva asutuse või pädevad asutused, kes 
vastutavad käesoleva direktiiviga 
kehtestatud kohustuste täitmise eest. Mitme 
pädeva asutuse määramise korral tuleb 

Liikmesriigid asutavad või määravad 
pädeva asutuse või pädevad asutused, kes 
vastutavad käesoleva direktiiviga 
kehtestatud kohustuste täitmise eest. Mitme 
pädeva asutuse määramise korral tuleb 
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tööd, mida kõnealused asutused käesoleva 
direktiivi kohaselt teevad, kooskõlastada.

liikmesriikidel kehtestada eeskirjad 
koordineerimaks tööd, mida kõnealused 
asutused käesoleva direktiivi kohaselt 
teevad.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Tehnilise läbivaatamise komitee

Komisjon loob tehnilise läbivaatamise 
komitee, mis abistab teda pädevatele 
asutustele ja käitajatele ette nähtud 
parimate tavade suuniste 
ettevalmistamisel. Komitee tegevus on 
avatud ja läbipaistev.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suletud säilitamiskohtade register Säilitamiskohtade register

Or. en

Selgitus

Säilitamiskoha töö võib jätkuda väga pikka aega. Registrid, mida kasutatakse 
võrdlusallikatena paljudel muudel eesmärkidel, peavad olema mitmekülgsed ja hõlmama nii 
tegutsevaid kui ka suletud säilitamiskohti. Mittevajaliku bürokraatia vältimiseks ei ole siiski 
vaja Brüsselile esitada üksikasju iga muutuse kohta sagedamini kui iga kolme aasta järel.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 24 pealkirja kohta.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide pädevad asutused 
võtavad seda registrit arvesse asjaomases 
planeerimistegevuses ja lubades mis tahes 
tegevust, mis võib mõjutada 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohtades või mida selline 
säilitamine võib mõjutada. 

2. Liikmesriikide pädevad asutused 
võtavad seda registrit arvesse asjaomases 
planeerimistegevuses ja lubades mis tahes 
tegevust, mis võib mõjutada 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
tegutsevates ja suletud säilitamiskohtades 
või mida selline säilitamine võib mõjutada.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 24 pealkirja kohta.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile teatatakse registri loomisest
ja igast ajakohastamisest.

3. Komisjonile teatatakse loodavast
registrist. Ajakohastatud aruanded 
esitatakse iga kolme aasta järel koos 
artikli 25 lõikes 1 osutatud aruannetega.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 24 pealkirja kohta.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32
Direktiiv 2001/80/EC
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 9a „Artikkel 9a

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigil elektrit 
tootvatel põletusseadmetel kavandatud 
ettenähtud tootmisvõimsusega vähemalt 
300 megavatti ja arvestusliku eriheitega 
350 g süsinikdioksiidi kilovatt-tunni 
kohta, või millele on enne käesoleva 
direktiivi jõustumist antud esmane 
ehitusluba:

a) on asukoht valitud ja kavandatud nii, et 
see hõlbustaks süsinikdioksiidi kogumist, 
või hõlbustaks teiste vahendite kasutamist 
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heite samaväärse vähendamise 
saavutamiseks; 
b) on lubatud tegutseda üksnes juhul, kui 
pädev asutus kiidab heaks käitaja 
ettevalmistatud aruande, mis kajastab 
kogutud süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks valitud kohta, ja esitab 
vahendid (ja torujuhtme puhul 
kulgemistee), mille abil süsinikdioksiid 
transporditakse säilitamiskohta. Aruanne 
avalikustatakse enne loa väljastamist.
Ehitamisloa puudumisel kehtib esmane 
käitamisluba.”

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek selgitab komisjoni esitatud kogumisvalmiduse seisundi nõudeid. 

Piirang 350 g süsinikdioksiidi kilovatt-tunni kohta on kavandatud spetsiaalselt, et takistada 
söel töötavate elektrijaamade ehitamist, juhul kui need pole valmis edaspidiseks 
ümberkorraldamiseks süsiniku kogumiseks ja säilitamiseks. Siiski, selleks, et võimaldada 
liikmesriikidele paindlikkust, LUBAB selline piirang ehitada soojuse ja elektri koostootmiseks 
gaasil töötavaid jõujaamu ja tavalisi gaasil töötavaid elektrijaamu seni, kuni nad kasutavad 
parimat kättesaadavat tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõiki 
elektrit tootvaid põletusseadmeid, mis on 
kavandatud ettenähtud 
tootmisvõimsusega vähemalt 300 
megavatti ja arvestusliku eriheitega 350 g 
süsinikdioksiidi kilovatt-tunni kohta, 
millele on esmast ehitusluba taotletud 1. 
jaanuaril 2015. aastal või pärast seda, 
käitatakse selliselt, et vähemalt 90 % 
nende süsinikdioksiidi heitest kogutakse 
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ning seejärel transporditakse ja 
säilitatakse sobivates geoloogilistes 
formatsioonides, või et atmosfääri 
eraldatava heite samaväärne 
vähendamine saavutatakse teiste 
vahenditega.
Ehitamisloa puudumisel kehtib esmane 
käitamisluba.”

Or. en

Selgitus

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 b. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud elektrit tootvaid põletusseadmeid
käitatakse alates 1. jaanuarist 2025 
sellisel viisil, et vähemalt 90 % nende 
süsinikdioksiidi heitest kogutakse ja 
säilitatakse sobivas geoloogilises 
formatsioonis, või atmosfääri paisatava 
heite samaväärne vähendamine 
saavutatakse teiste vahenditega.”

Or. en
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Selgitus

Järelpõletamisel süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogia on juba kättesaadav ja järgmise 
aastakümne jooksul ning edaspidi langeb selle maksumus loodetavalt oluliselt. Sellise 
kohustusliku nõude sisseviimine annab investoritele selge signaali ja kiirendab 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise arengut.

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 c. Komisjon vaatab hiljemalt 2015. 
aastal, võttes arvesse tehnoloogia arengut 
ja kõige uuemaid teaduslikke andmeid, 
läbi nõuded, mis piiravad käesoleva artikli 
kohaldamist ainult elektrit tootvate 
põletusseadmete suhtes, mille kavandatud 
ettenähtud tootmisvõimsus on vähemalt 
300 megavatti, ja arvestuslik eriheide 350 
g süsinikdioksiidi kilovatt-tunni kohta.”

Or. en

Selgitus

2015. aastaks oleks olenevalt tehnoloogia arengust asjakohane, et komisjon kaaluks 
ettepaneku tegemist süsinikdioksiidi kogumis- ja säilitamisnõuete laiendamisest suuremale 
arvule põletusseadmetele.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artiklis 4 osutatud säilitamiskohtade 
kirjeldamine ja hindamine toimub neljas 
etapis parima kättesaadava tehnika ja 
järgmiste kriteeriumide alusel. 
Kõrvalekaldumine ühest või mitmest 
kriteeriumist võib olla lubatud pädeva 
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hindamise abil artikli 4 kohaseid otsuseid. asutuse poolt, juhul kui see ei mõjuta 
suutlikkust teha kirjeldamise ja hindamise 
abil artikli 4 kohaseid otsuseid. Komisjon 
palub tehnilise läbivaatamiskomitee abi, 
et ette valmistada artikli 4 lõikes 3 
osutatud suunised pädevatele asutustele 
kriteeriumide tõhusa kasutamise kohta 
kooskõlas parima kättesaadava tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Pädev asutus peab iga juhtumi puhul kindlaks määrama, millised andmed on vajalikud, et 
langetada asjakohane otsus, kuidas lekkeriski kõige tulemuslikumalt hinnata. Mõned 
kriteeriumid on ebaselged, ja nende tähtsus erineb palju, seetõttu on suuniste koostamine 
parima kättesaadava tehnika kohta oluline.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. samm – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. etapp – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) potentsiaalsete looduslike ja tehislike 
lekketeede olemasolu ja nende seisund;

g) potentsiaalsete looduslike ja tehislike 
lekketeede, sealhulgas kaevud ja 
puuraugud, olemasolu ja nende seisund;

Or. en
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SELETUSKIRI

Maailm sõltub veel mitukümmend aastat kivisöe kasutamisest, et toota märkimisväärne osa 
oma elektrist. Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiat kasutusele võtmata 
süsinikdioksiidi atmosfääri eraldamise takistamiseks on võimatu saavutada heite ülemaailmset 
vähendamist, mis on kliimamuutuse tõsiste tagajärgede vältimiseks hädavajalik.

Direktiiv kehtestab raamistiku ja tingimused süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia kasutamiseks Euroopas. See kehtestab nõuded süsinikdioksiidi eraldamiseks ja 
kogumiseks ning torutranspordiks. Direktiiv selgitab menetlust säilitamiskohtade 
kindlaksmääramiseks ja ohutuks kasutamiseks sügaval maa all kaljudes. Õigusaktid lubavad 
erakäitajal vastutuse süsinikdioksiidi väga pikaajalise säilitamise eest üle anda liikmesriigile, 
aga ainult pärast seda, kui on täiesti kindel, et lekke ilmnemise võimalus on kahandatud 
nullini.

Komisjon teeb ka ettepaneku, et uued elektrijaamad ehitataks „kogumisvalmina”, et neid 
oleks kasutusajal võimalik varustada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise seadmetega.

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ei leia iga keskkonnakaitsja heakskiitu; 
süsinikdioksiidi matmine pole just ideaalne roheline lahendus. Aga see võib toimida 
sillatehnoloogiana, võimaldades meie tööstustsivilisatsioonil võita aega alternatiivide 
arendamiseks ulatuses, mis on vajalik saavutamaks üleüldist üleminekut fossiilkütustelt 
nullsüsinikuga elektritootmise võimalustele. Seda saab rakendada gaasil töötavates 
elektrijaamades ja see võib aidata vältida heidet suurtest industriaalkompleksidest. Koos 
biomassi kasutamisega elektrijaamades võib see aidata saavutada negatiivset netoheidet, mis 
täiendab taastuvenergia kasutamist. Kuid prioriteediks peab olema selle kasutamine kivisöega 
seotud probleemi lahendamiseks.

Kivisüsi annab 24 % Euroopa süsinikdioksiidi heitest, siiski kahvatub see arv mujal tekitatud 
heitega võrreldes. USA toodab söest 50 % oma elektrist, Indias on see näitaja 70 % ja Hiinas 
80 %. Ainuüksi need kolm riiki kavatsevad ehitada umbes 850 uut ja asendavat kivisöel 
töötavat elektrijaama. Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib nõudluse kiiret kasvu 
arvestades kivisöe kasutamise 70 % suurust kasvu 2030. aastaks kogu maailmas, ja see on 
lisaks kõigele, mida tehakse elektri tootmise edendamiseks taastuvatest energiaallikatest ja 
energia kasutamise vähendamiseks.

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise edendamise tähtsust Euroopa ei saa alahinnata. Selle 
potentsiaali täielik ärakasutamine võimaldaks 2050. aastaks vähendada süsinikdioksiidi heidet 
50 % võrra. Elektritööstusele seatud lagi heitkogustega kauplemise süsteemi näol hakkab 
mängima väga suurt rolli süsinikdioksiidi heite vähendamise tagamisel, kvootide hinnaga, mis 
takistavad selliste kivisöel töötavate elektrijaamade ehitamist, millel pole süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise seadmeid, kuid just globaalne pilt on väga tähtis.

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiad ei nõua mitte üksnes ulatuslikku 
infrastruktuuri, vaid kahandavad ka elektritootmisprotsessi üldist tõhusust kuni 25 protsendi 
võrra. Nad tõstavad vältimatult kivisöest toodetud elektri hinda, ilma et lähiajal oleks 
majanduslikku kasu oodata. Nende ainus eesmärk on takistada süsinikdioksiidi heite 
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eraldamist atmosfääri, et aidata võidelda globaalse soojenemise vastu. Kui Euroopa Liit ei ole 
tehnoloogia kiire arengu õhutamisel eeskujuks, ei ole mingit lootust veenda Indiat ja Hiinat 
heaks kiitma selle kasutamist või veenda neid riike, et süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine peaks tulevikus saama rahvusvaheliste kliimamuutust puudutavate lepingute 
nõudeks. Tohutu süsinikdioksiidi tootmine suureneva arvu kivisöel töötavate elektrijaamade 
poolt suurendab viivitust iga aastaga, ja gaas jääb atmosfääri paljudeks, paljudeks järgmisteks 
aastakümneteks. 

Avalikkuse õigustatud murele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia 
kasutamise pärast tuleb vastata, kuid see tuleb ka õigesse konteksti asetada. Väljendatakse 
hirmu, et inertse süsinikdioksiidi transport ja säilitamine kujutab endast ohtu, kuid see on 
vaevalt võrreldav metaani transpordi ja säilitamisega, mis on kogu Euroopas täiesti 
igapäevane nähtus. Seda mürgist, tuleohtlikku ja plahvatavat kasvuhoonegaasi mitte üksnes ei 
säilitata maa-alustes hoiukohtades, vaid isegi juhitakse torude kaudu miljonitesse kodudesse –
ja pannakse seal põlema!

Süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogia on ikka veel üsna ebaküps. Uued tehnoloogiad on vaja 
välja töötada ja olemasolevad kaasajastada, et nad vastaksid suure põletusseadme vajadustele. 
Ometi võib loota, et need takistused ületatakse kiiresti ja on julgustav, et Alstomist sai 2008. 
aasta mais esimene suurtootja, kes kinnitab, et süsinikdioksiidi kogumiseks ja säilitamiseks 
varustatud elektrijaamad tulevad müügile 2015. aastal, juhul kui lähiajal algab töö välja 
pakutud näidisprojektidega, mis aitavad meil õppida tegemise kaudu, tehnoloogiaid katsetada 
ja kulusid vähendada.

On väljendatud muret selle üle, nagu poleks süsinikdioksiidi võimalik sügaval maa all 
turvaliselt säilitada, et see võib lekkida, osutuda atmosfääri pääsedes mingil moel ohuks 
tervisele, ja sellega seada kahtluse alla tema säilitamise esmase eesmärgi. Süsinikdioksiid on 
meie sissehingatava õhu looduslik koostisosa ja ainult väga tugevad kontsentratsioonid teatud 
kohtades võivad ehk kunagi probleeme tekitada. Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu 
ei näe ette suuremat lekke määra kui 1 protsent iga 1000 aasta kohta, see on neli korda pikem 
ajavahemik kui kogu tööstustsivilisatsiooni ajalugu. Sellele vaatamata on raportööri arvates 
vastuvõetamatu mis tahes tulevikus tekkida võiv leke, millel võib olla negatiivne mõju 
inimeste tervisele ja keskkonnale.

Meie süsinikdioksiidi säilitamise kogemus on siiani piiratud, ja väga tähtis on, et 
säilitamiskohad valitakse välja ettevaatlikult ja üksnes pärast põhjalikke uuringuid, kuid 
suurim lekkeoht ilmneb sissejuhtimise ajal ja vahetult pärast seda. See ei tohiks olla probleem, 
mille jätame lahendada tulevastele põlvkondadele. Norra valitsus teatab, et pärast 10 aastat 
sissejuhtimist Sleipneris Põhjamere all pole kordagi täheldatud mitte üksnes lekkeid, vaid ka 
prognoositud piire ületavat liikumist. Aja möödudes muutub ladustatud süsinikdioksiid 
stabiilsemaks ja lekked isegi veel ebatõenäolisemaks.

Raportöör hindab vastuvõtvate kompaniide ja organisatsioonide nõuandeid ja soovitusi 
käesoleva raporti ettevalmistamisel. Eriti tänab ta komisjoni abi eest muudatusettepanekute 
ettevalmistamisel eelnõude muutmiseks ja täiustamiseks. Lähenemise erinevused siiski jäid 
alles ja raportöör vastutab ainuisikuliselt oma järelduste ja soovituste eest.

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise süsteemide kasutamise pikaajalised kulud on 
eelduste kohaselt võrreldavad teiste elektritootmistehnoloogiate kuludega, kui ükskord ELi 
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heitkogustega kauplemise süsteemis hakatakse arvestama kvootide säästmist, kuid esimesed 
edasiliikujad maksavad kõrget hinda ning vajavad mingis vormis riiklikku toetust.

2007. aasta märtsis võttis Euroopa Ülemkogu endale kohustuse toetada 12 suure 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidistehase väljaehitamist 2015. aastaks. 
Loodetavasti osutub nende valmimiseks vajaliku täiendava rahastamise tagamine võimalikuks 
enne käesoleva direktiivi jõustumist.
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