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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo 
ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 
2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0018),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0040/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Valstybės narės turėtų turėti teisę 
nustatyti jų teritorijoje esančius plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms.
Tinkamos saugyklos parinkimas yra 
svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Todėl saugyklai turėtų 
būti pasirinkta tik tokia vieta, kuri nekels 
pastebimo nuotėkio pavojaus ir kurioje 
jokiomis aplinkybėmis negalėtų būti 
daromas joks pastebimas poveikis 
aplinkai arba sveikatai. Tai reikėtų 

(15) Valstybės narės turėtų turėti teisę 
nustatyti jų teritorijoje esančius plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms.
Tinkamos saugyklos parinkimas yra 
svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Todėl saugyklai turėtų 
būti pasirinkta tik tokia vieta, kurioje 
laikantis siūlomų naudojimo sąlygų 
nesitikima jokio nuotėkio, kuris galėtų 
turėti neigiamų padarinių žmonių 
sveikatai arba aplinkai, pavojaus. Tai 
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nustatyti pagal konkrečius reikalavimus 
apibūdinant ir įvertinant potencialų 
saugyklos kompleksą.

reikėtų nustatyti pagal konkrečius 
reikalavimus apibūdinant ir įvertinant 
potencialų saugyklos kompleksą.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „pastebimas“ palieka neaiškumo galimybę. Būtų visiškai nepriimtina, jei komercinio 
saugojimo leidimas būtų išduodamas, jei būtų tikimasi nuotėkio (žodyno „Oxford English 
Dictionary“ apibrėžimas „laikomas tikėtinu“), kuris galėtų turėti žalingų padarinių žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus leidimų saugoti projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų 
per šešis mėnesius nuo jų gavimo turėtų 
pateikti savo nuomonę apie juos.
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl leidimo ir turėtų pateikti 
motyvus, kai šios Komisijos nuomonės 
nesilaiko. Leidimų persvarstymas
Bendrijos lygiu turėtų padėti užtikrinti 
darną įgyvendinant šios direktyvos 
reikalavimus visoje Bendrijoje ir dar 
sustiprinti visuomenės pasitikėjimą CCS, 
ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

(18) Leidimų saugoti projektus suteikia 
kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija. Komisija turi daugiausia vieną 
mėnesį po to, kai kompetentinga 
institucija suteikė leidimą, protestui 
užregistruoti, ir tuomet leidimas 
suspenduojamas kol bus aiškūs svarstymų 
rezultatai. Leidimų nagrinėjimas
Bendrijos lygiu turėtų padėti užtikrinti 
darną įgyvendinant šios direktyvos 
reikalavimus visoje Bendrijoje ir dar 
sustiprinti visuomenės pasitikėjimą CCS, 
ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Or. en

Pagrindimas

Nors reikėtų kiek galima labiau vengti procedūrinio vilkinimo, bet kurios valstybės narės 
nesugebėjimas užtikrinti, kad suteikiant leidimus numatomas saugus CO2 saugojimas, galėtų 
pakenkti visuomenės pasitikėjimui CCS Europoje. Todėl reikia Komisijai suteikti galimybę 
atlikti galutinį patikrinimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 
panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie rimtus pažeidimus arba 
nuotėkį, kai operatorių pateiktos ataskaitos 
arba atlikti patikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, arba 
kai sužinoma, kad operatorius kokiu nors 
kitu būdu nesilaikė leidimo sąlygų.
Leidimą panaikinus, kompetentinga 
institucija turėtų išduoti naują leidimą arba 
uždaryti saugyklą. Tuo laikotarpiu 
kompetentinga institucija turėtų perimti 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
kitus teisinius įsipareigojimus. Patirtas 
išlaidas turėtų kiek įmanoma kompensuoti 
buvęs operatorius.

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 
panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie pažeidimus arba 
nuotėkį, kuris galėtų turėti neigiamų 
padarinių žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kai operatorių pateiktos ataskaitos arba 
atlikti patikrinimai rodo, kad nesilaikoma 
leidime nurodytų sąlygų, arba kai 
sužinoma, kad operatorius kokiu nors kitu 
būdu nesilaikė leidimo sąlygų. Leidimą 
panaikinus, kompetentinga institucija 
turėtų išduoti naują leidimą arba uždaryti 
saugyklą. Tuo laikotarpiu kompetentinga 
institucija turėtų perimti atsakomybę už 
saugyklą, įskaitant visus kitus teisinius 
įsipareigojimus. Patirtas išlaidas turėtų kiek 
įmanoma kompensuoti buvęs operatorius.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „rimtus“ palieka neaiškumo galimybę.  

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti stebėseną, bet ją vėl 
reikėtų atnaujinti, jei būtų nustatytas 
nuotėkis arba rimti pažeidimai. Perdavęs 
atsakomybę, buvęs operatorius neturėtų 
kompensuoti kompetentingos institucijos 
patirtų išlaidų.

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti stebėseną, bet ją vėl 
reikėtų atnaujinti, jei būtų nustatytas 
nuotėkis arba rimti pažeidimai. Perdavęs 
atsakomybę, buvęs operatorius neturėtų 
kompensuoti kompetentingos institucijos 
patirtų išlaidų, nebent pagrindžiant 
atsakomybės perdavimą buvo pateikta 
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klaidinga informacija.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant padidinti pasitikėjimą tuo, 
kad gali būti laikomasi įsipareigojimų, 
susijusių su uždarymu ir laikotarpiu po 
uždarymo, įsipareigojimų, kylančių dėl 
įtraukimo į Direktyvą 2003/87/EB, ir šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų imtis 
atkuriamųjų priemonių rimtų pažeidimų ir 
nuotėkio atveju, reikėtų priimti finansines 
nuostatas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad pareiškėjas, prieš pateikdamas 
prašymą išduoti leidimą, numatytų 
finansines sąlygas – finansinę garantiją 
arba kurią nors kitą lygiavertę sąlygą.

(28) Siekiant padidinti pasitikėjimą tuo, 
kad gali būti laikomasi įsipareigojimų, 
susijusių su uždarymu ir laikotarpiu po 
uždarymo, įsipareigojimų, kylančių dėl 
įtraukimo į Direktyvą 2003/87/EB, ir šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų imtis 
atkuriamųjų priemonių rimtų pažeidimų ir 
nuotėkio atveju, reikėtų priimti finansines 
nuostatas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad pareiškėjas, prieš pradėdamas CO2

suleidimo procesą, numatytų finansines 
sąlygas – finansinę garantiją arba kurią 
nors kitą lygiavertę sąlygą.

Or. en

Pagrindimas
i) Išbraukti nereikalingą žodį.

ii) Tam kad būtų pripažinta operatoriaus finansinė padėtis, reikia, kad nebūtų taikomas 
reikalavimas prieš pradedant darbus pateikti finansinę garantiją.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 

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

sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus arba 
pagrįstai potencialius transportavimo bei 
saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti ginčų sprendimo priemonę, galinčią tarpininkauti sprendžiant kitus nei 
galimybės naudotis vamzdynų tinklais ir saugyklomis klausimus. Žr. naują 30 a 
konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Valstybės narės turėtų nustatyti 
ginčų sprendimo priemones ir įsteigti 
nepriklausomą instituciją skubiam ginčų 
dėl galimybės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis sprendimui ir 
tarpininkavimui tarp kompetentingos 
institucijos ir žvalgymo arba saugojimo 
leidimų turėtojų tais atvejais, kai esama 
nesutarimų, galinčių būti ilgai trunkančių 
teisminių ginčų priežastimi.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta ginčų dėl vamzdynų tinklų sprendimo priemonė turėtų būti taikoma ir 
kitais atvejais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti ir saugoti visų uždarytų saugyklų 
ir aplinkinių saugyklų kompleksų registrus, 
įskaitant jų erdvinio masto žemėlapius, į 
kuriuos kompetentingos nacionalinės 
institucijos turi atsižvelgti atlikdamos 
planavimo ir leidimų išdavimo procedūras.
Šį registrą taip pat reikėtų perduoti 
Komisijai.

(31) Kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti ir saugoti visų veikiančių ir
uždarytų saugyklų ir aplinkinių saugyklų 
kompleksų registrus, įskaitant jų erdvinio 
masto žemėlapius, į kuriuos 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
turi atsižvelgti atlikdamos planavimo ir 
leidimų išdavimo procedūras. Šį registrą 
taip pat reikėtų perduoti Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Saugyklų eksploatacija gali tęstis labai ilgai. Registrai, kurie bus naudojami kaip 
informacijos šaltinis daugeliu kitų tikslų, turi būti išsamūs ir apimti ir veikiančias, ir 
uždarytas saugyklas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje yra nustatyta anglies 
dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo teisinė bazė.

1. Šioje direktyvoje siekiant kovoti su 
klimato kaita yra nustatyta anglies 
dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo teisinė bazė.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų aiškiai išdėstyti, kad tik dėl vienos priežasties reikėtų siekti saugoti CO2 po žeme ir 
kad užkertant kelią jo nutekėjimui į atmosferą bus prisidėta prie pasaulinio atšilimo 
problemos sprendimo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra 
pateikti alternatyvą CO2 išleidimui į 
atmosferą laikant šias dujas nuolatos ir 
saugiai po žeme tokiu būdu, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva gali būti laikoma priimtina tik, jeigu joje nustatomos ilgalaikio, saugaus ir 
nedarančio neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai CO2 saugojimo nuostatos.  

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma geologiniam 
CO2 saugojimui naujų produktų ir procesų 
mokslinio tyrimo, kūrimo ar bandymo 
tikslais.

2. Ši direktyva netaikoma geologiniam 
CO2 saugojimui naujų produktų ir procesų 
mokslinio tyrimo, kūrimo ar bandymo 
tikslais. Tačiau ji taikoma tiems 
demonstravimo projektams, pagal kuriuos 
iš viso ketinama saugoti 100 kilotonų ir 
daugiau.

Or. en



PE407.716v01-00 12/53 PR\726692LT.doc

LT

Pagrindimas

Svarbu įgyti CCS teikimo priežiūros patirties valdant Europos Tarybos pasiūlytus 
demonstracinius projektus. (Taip pat siūloma 14 konstatuojamojoje dalyje).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Neleidžiama CO2 saugoti geologinėse
formacijose, kurios yra už šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų ribų.

3. Leidžiama CO2 saugoti saugyklų 
kompleksuose, kurie yra už šio straipsnio 1 
dalyje nurodytų ribų, tik pagal 11a 
straipsnį ir tik tarptautinius susitarimus 
atitinkančiu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Geologinės formacijos gali būti milžiniško dydžio ir viršyti ES apribojimus. Šioje direktyvoje 
nustatytos procedūros turi būti susijusios tik su jų dalimis, kurios pavadintos saugyklų 
kompleksais.

Turi būti susietas su siūlomu nauju 11a straipsniu. Direktyvoje neatmetama galimybė 
eksportuoti CO2 saugojimo tikslais su sąlyga, kad bus laikomasi griežtų sąlygų ir jei 
neketinama saugoti jūros dugne pažeidžiant Londono konvenciją.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) „saugykla“ – geologinė formacija, 
naudojama saugoti CO2;

3) „saugykla“ – apibrėžta sritis 
geologinėje formacijoje, naudojama 
saugoti CO2; atskirą „saugyklą“ gali 
sudaryti apibrėžtos sritys atskirose 
geologinėse formacijose skirtinguose 
lygiuose.

Or. en
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Pagrindimas

Saugykla gali būti tik viena daug didesnės geologinės formacijos dalis ir gali apimti 
geologines formacijas skirtinguose lygiuose.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) „nuotėkis“ – bet koks CO2
išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso;

5) „nuotėkis“ – bet koks išmatuojamas
CO2 išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso 
į žemės paviršių, atmosferą arba 
hidrosferą, kurį patvirtina, jei reikia, 
stebėjimo sistemos, naudojančios 
geriausias turimas technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pateikiamas nuotėkio apibrėžimas labiau atitinka Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės nustatytas geriausios praktikos gaires ir juo siekiama užkirsti kelią galimiems ginčams 
dėl bet kokio CO2 išleidimo šaltinio ar apimties.  Hidrosferą sudaro vandenynai, ežerai ir visi 
paviršiniai Žemės vandenys.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti, išduodamas kompetentingos 
institucijos pagal šios direktyvos 
reikalavimus;

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti ir tiksliai apibrėžiama, kokiomis 
sąlygomis tai galima daryti, išduodamas 
kompetentingos institucijos pagal šios 
direktyvos reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) „leidimas saugoti“ – tai raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiamas 
geologinis CO2 saugojimas saugykloje, 
pagal šios direktyvos reikalavimus 
išduodamas kompetentingos institucijos;

10) „leidimas saugoti“ – tai raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiamas 
geologinis CO2 saugojimas saugykloje ir 
kuriame tiksliai apibrėžiama, kokiomis 
sąlygomis tai galima daryti, pagal šios 
direktyvos reikalavimus išduodamas 
kompetentingos institucijos;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, dėl 
kurio gali padidėti nuotėkio pavojus;

Or. en

Pagrindimas

Pirminis tikslas turi būti užkirsti kelią nuotėkiui ir bet kokiam pavojui, kurį jis gali kelti 
žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) „CO2 srautas“ – tai medžiagų srautas, 
kuris atsiranda surenkant anglies dioksidą;

12) „CO2 srautas“ – tai medžiagų, kurių 90 
proc. sudaro anglies dioksidas, srautas, 
kuris atsiranda surenkant anglies dioksidą 
ir kurio atsikratymo tikslu negalima 
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papildyti jokiomis atliekomis ar kitomis 
medžiagomis;

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas tikslus apibrėžimas, kuriuo papildomas siūlomas 12 straipsnyje siekiant pakeisti 
neapibrėžtą terminą „iš esmės“ aiškesniu apibrėžimu. Didesnio nei 90 proc. kiekio galima 
būtų reikalauti tik, jei būtų atsižvelgta į surinkimo po deginimo procesus, tačiau dėl to 
greičiausiai nebus plėtojama perspektyvi nauja deginimo deguonies aplinkoje technologija.
Vis dėlto tai neturėtų būti problema, kadangi šiuo atveju pusiausvyra būtų pasiekta argono, 
azoto ir deguonies inertinėmis dujomis.  

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) „reikšmingas pažeidimas – bet koks su 
suleidimo ar saugojimo veikla arba pačios 
saugyklos būkle susijęs pažeidimas, 
keliantis nuotėkio pavojų;

16) „reikšmingas pažeidimas“ – bet koks 
su suleidimo ar saugojimo veikla arba 
saugyklų komplekso darbu susijęs 
pažeidimas, iš esmės didinantis nuotėkio 
pavojų;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas „reikšmingas pažeidimas“ turėtų būti aiškiai susijęs su galimybe, jog kažkas 
galėjo įvykti po žeme ir kad dėl šios priežasties iš tikrųjų reikia imtis atkuriamųjų priemonių 
siekiant užkirsti kelią galimam nuotėkio pavojui ateityje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus arba užsandarinti 

17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus arba siekiant 
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nuotėkio vietas, siekiant sustabdyti arba 
sumažinti CO2 nuotėkį iš saugyklos 
aplinkos ;

sustabdyti nuotėkį;

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau apibrėžiamos atkuriamosios priemonės, kurių būtina imtis, jei aptinkami rimti 
pažeidimai. Bet koks CO2 nuotėkis, galintis turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba 
aplinkai, yra nepriimtinas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinė formacija saugyklai 
pasirenkama tik tuo atveju, jei siūlomomis 
naudojimo sąlygomis nėra numatoma 
nuotėkio, kuris galėtų turėti neigiamų 
padarinių žmogaus sveikatai arba 
aplinkai, pavojaus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimo apibrėžimas turi būti aiškesnis, nei Komisijos siūlomas. Būtų visiškai 
nepriimtina, jei komercinio saugojimo leidimas būtų išduodamas, jei būtų tikimasi nuotėkio 
(žodyno „Oxford English Dictionary“ apibrėžimas „laikomas tikėtinu“), kuris galėtų turėti 
žalingų padarinių žmonių sveikatai arba aplinkai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Geologinės formacijos tinkamumas 
saugyklai nustatomas pagal I priede 
nurodytus kriterijus apibūdinant ir 

3. Geologinės formacijos tinkamumas 
saugyklai nustatomas pagal I priede 
nurodytus kriterijus ir vadovaujantis 
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įvertinant potencialų saugyklos kompleksą 
ir jo aplinką.

pažangiąja patirtimi bei Komisijos 
parengtomis gairėmis apibūdinant ir 
įvertinant potencialų saugyklos kompleksą 
ir jo aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Prieduose pateikiami bendri pagrindai, kurių reikia vertinant galimas saugyklų vietas, tačiau 
įgyvendinimo procesas bus pagerintas ir bus sulaukta didesnio visuomenės pasitikėjimo, jei 
bus įtrauktas reikalavimas vadovautis pažangiąja patirtimi ir parengti gaires siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms valstybėse narėse.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimo 
žvalgyti išdavimo procedūros būtų 
taikomos visiems būtiną pajėgumą 
turintiems subjektams ir kad leidimai 
išduodami taikant objektyvius, paskelbtus 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimo 
žvalgyti išdavimo procedūros būtų 
taikomos visiems būtiną pajėgumą 
turintiems subjektams ir kad leidimai 
išduodami taikant objektyvius, paskelbtus 
nediskriminacinius kriterijus.

Taikant procedūras reikėtų atsižvelgti į 
tai, kad leidimo žvalgyti turėtojai turės 
duomenų, gautų žvalgybos metu, ir turės 
pirmenybę, jei leidimo saugoti prašys 
prieš pasibaigiant leidimo žvalgyti 
galiojimo laikui. Valstybės narės gali 
taikyti reikalavimus vėliau parduoti arba 
perduoti leidimo žvalgyti galiojimo metu 
gautus duomenis siekiant suteikti 
palankesnes sąlygas vėlesnei 
konkurencijai dėl leidimo saugoti, jei 
leidimo žvalgyti turėtojas nepageidaus 
prašyti leidimo saugoti arba jis neatitiks 
kitų sąlygų.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų išspręsti Komisijos siūlomose procedūrose galimą prieštaravimą. Leidimų žvalgyti ir 
saugoti suteikimo procesas turėtų būti nediskriminacinis, tuo tarpu nebus skatinama vykdyti 
komercinio pobūdžio žvalgybos darbus tol, kol bus tikimybė, kad atliekantys šiuo darbus taip 
pat galės vykdyti CO2 saugojimą arba susigrąžins savo investicijas. Todėl taikant leidimų 
žvalgyti suteikimo procedūra reikėtų atsižvelgti į tai, kad ji tiesiogiai susijusi su vėlesniu 
leidimų saugoti suteikimu.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Leidimai žvalgyti išduodami tik tam 
tikram plotui. Leidimo galiojimo laikas 
neviršija laikotarpio, būtino atlikti galimų 
vietų, kurioms jis yra suteiktas, žvalgybą.
Valstybės narės gali pratęsti leidimo 
galiojimo laiką, jei žvalgybos darbai 
vykdomi laikantis jos reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas laikotarpis daugeliu atvejų bus pernelyg trumpas. Galima manyti, kad 
leidimus žvalgyti išduodančios valstybės narės iš tiesų siekia suteikti sąlygas saugiam CO2 
saugojimui. Todėl joms galima leisti nustatyti savo leidimų žvalgyti galiojimo trukmės 
reikalavimus nebijant, kad bus pernelyg ilgai vilkinama.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Leidimo žvalgyti turėtojas turi išimtinę 
teisę žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo galiojimo laikotarpiu nebūtų 
leidžiama naudoti komplekso pagal 

4. Leidimo žvalgyti turėtojas turi išimtinę 
teisę žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės užtikrina, kad 
leidimo galiojimo laikotarpiu nebūtų 
leidžiama naudoti komplekso pagal 
abejotiną paskirtį ir kad, išduodant 
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abejotiną paskirtį. leidimus CO2 saugyklų vietoms žvalgyti, 
bus gerbiami trečiųjų šalių, turinčių 
ankščiau gautas angliavandenilio, anglies 
ar kitų mineralų gamybos licencijas, 
interesai ir nuosavybės teisės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiamos kitų, toje pačioje geografinėje vietoje veikiančių įmonių teisės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Leidimas žvalgyti nebegalioja nuo jo 
galiojimo pabaigos, nebent iki tol 
turėtojas pagal 6 straipsnį pateikia 
prašymą suteikti leidimą saugoti tame 
pačiame plote.
Leidimo žvalgyti turėtojas turi išskirtinę 
teisę iki leidimo galiojimo pabaigos 
prašyti leidimo saugoti pagal 6 ir 7 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad saugykla 
nedirbtų neturėdama leidimo saugoti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad saugykla 
nedirbtų neturėdama leidimo saugoti, kad 
kiekvienai saugyklai būtų paskirtas tik 
vienas operatorius ir kad leidimo 
galiojimo laikotarpiu nebūtų leidžiamas 
joks prieštaringas saugyklų kompleksų 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką aiškumą įsipareigojimų ir atsakomybės klausimu vienai saugyklai 
turi būti paskirtas tik vienas operatorius. Tai reikia ypač pabrėžti siekiant užkirsti kelią 
konfliktui su teisių naftos gavybos srityje turėtojais tais atvejais, kai saugoma jūroje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
saugoti išdavimo tvarka būtų taikoma 
visiems subjektams, turintiems pakankamą 
pajėgumą, ir kad leidimai būtų išduodami 
taikant objektyvius, paskelbtus kriterijus.

2. Nepažeisdamos 5 straipsnio 4a dalies,
valstybės narės nustato leidimų saugoti 
išdavimo tvarką, kuria siekiama užtikrinti, 
kad ji būtų taikoma visiems subjektams, 
turintiems pakankamą pajėgumą, ir kad 
leidimai būtų išduodami taikant 
objektyvius, paskelbtus 
nediskriminacinius kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateiktuose pasiūlymuose esama procedūrų taikymo prieštaravimo galimybių.
Nepaisant to, kad sutarčių sutekimo procesas turėtų būti nediskriminacinio pobūdžio, dėl to 
nelieka paskatų vykdyti žvalgybos darbus. Todėl šis pakeitimas turi būti aiškinamas kartu su 
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siūlomu 5 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) pareiškėjo ir potencialaus operatorius, 
jei tai ne tas pats asmuo (subjektas),
pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas;

1) potencialaus operatoriaus pavadinimas 
(vardas, pavardė) ir adresas;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pareiškėjo arba potencialaus 
operatoriaus techninės kvalifikacijos 
įrodymas;

2) potencialaus operatoriaus techninės 
kvalifikacijos įrodymas;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti organizacijos, kuri bus tiesiogiai atsakinga už darbus, techninę 
kvalifikaciją.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) visas suleistinas ir saugotinas CO2
kiekis, numatomi šaltiniai, CO2 srautų 
sudėtis, suleidimo sparta ir slėgis, 
suleidimo įrenginių vieta ir transporto 
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būdai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atlikti tinkamą įvertinimą reikia svarbios informacijos.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) finansinių garantijų įrodymas arba kita 
lygiavertė sąlyga, kaip reikalaujama 
19 straipsnyje.

9) pareiškėjo finansinės padėties ir 
galimybės ja užtikrinti garantijas
įrodymas arba kita lygiavertė sąlyga, kaip 
reikalaujama 19 straipsnyje, prieš 
pradedant vykdyti CO2 suleidimo procesą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą, pateikiant prašymą, turėtų būti pateikti pakankami įmonės arba jos 
pagrindinės bendrovės finansinės padėties įrodymai.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) pagal Direktyvą 2003/4/EB siūlomas 
visuomenės informavimo ir konsultavimo 
planas, kuriuo būtų siekiama užtikrinti, 
kad kiek galima daugiau techninės ir 
kitos su sprendimų priėmimu susijusios 
informacijos būtų prieinama visuomenei, 
kai pradžioje pateikiami prašymai ir kai 
atliekami bet kokie nagrinėjimai, ir kad 
visuomenė turėtų oficialią galimybę teikti 
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savo pastabas kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas
Griežtinami esami teisiniai aplinkosauginės informacijos teikimo reikalavimai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) saugyklą valdys finansiškai patikima 
įmonė, įrodžiusi savo techninę 
kvalifikaciją;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti aiškias ir teisiškai įgyvendinamas atsakomybės sritis. Techninės 
kvalifikacijos apibrėžimas reiškia, kad įmonė paskirs tinkamus žmones kasdieniam saugyklos 
valdymui.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei daugiau nei vienas operatorius 
vykdo suleidimą toje pačioje hidrostatiškai 
susijusioje sistemoje, galima tokia slėgio 
sąveika, kad abi saugyklos vienu metu 
gali atitikti šios direktyvos reikalavimus;

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentinga institucija turi pasirūpinti, kad leidimai nebūtų išduoti dviems operatoriams, 
kurie gali naudotis hidrostatiškai susijusių saugyklų kompleksu, iš dalies todėl, kad, jei bus 
vykdomi lygiagrečios suleidimo operacijos, bus sunku aiškiai nuspręsti, kaip paskirstyti 
atsakomybę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Komisija pateikė savo nuomonę dėl 
leidimo projekto, kaip numatyta 10 
straipsnio 1 dalyje;

2) Komisija nepateikė prieštaravimo, kaip 
numatyta 10 straipsnio f punkte, ir 
nebuvo pasirašytas ir viešai paskelbtas 
kompetentingos institucijos ir Komisijos 
susitarimas, kaip numatyta tose pačiose 
nuostatose;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomu tekstu siekiama pakeisti 8 straipsnio 2 ir 3 dalis ir suderinti nuostatas su 
nauju 10 straipsnio tekstu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) kompetentinga institucija atsižvelgė į šią 
nuomonę, kaip numatyta 10 straipsnio 
2 dalyje.

3) kompetentinga institucija pateikė 
paaiškinimą ir, jei reikia, pagrindimą 
visiems visuomenės nariams, kurie 
pateikė konkrečių ir asmeninių pastabų 
dėl taikymo ir nurodė savo vardą ir 
pavardę bei kontaktinius duomenis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad iš kompetentingos institucijos būtų reikalaujama atsižvelgti į 
konkrečias pastabas, pasiūlymus ir susirūpinimą, kuriuos asmeniškai išreiškė visuomenės 
nariai, o ne tik pasirašę peticiją asmenys ar vadinamieji organizuoti elektroniniai lobistai.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos atliekama leidimų saugoti 
projektų peržiūra

Leidimų saugoti tvirtinimas

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

Valstybės narės nustato tokią procedūrą:

a) Prašantieji leidimų saugoti 
kompetentingai institucijai pateikia dvi 
visų reikalingų dokumentų kopijas.
b) gavusi iš pareiškėjo dokumentus, 
kompetentinga institucija smukliai 
supažindina Komisiją su kiekvienu 
prašymu suteikti leidimą ir kita medžiaga, 
į kurią kompetentinga institucija turi 
atsižvelgti spręsdama, ar suteikti leidimą 
saugoti.
c) Komisija, gavusi reikalingus 
dokumentus, apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.
d) Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai, ar ji suteikia leidimą saugoti, ir 
jei taip, tai kada.
e) Komisija, gavusi pranešimą apie 
leidimo suteikimą, nedelsdama apie tai 
praneša.,
f) Komisija, gavusi pranešimą, kad 
leidimas saugoti buvo suteiktas, gali per 
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vieną kalendorinį mėnesį informuoti 
kompetentingą instituciją, kad ji turi 
prieštaravimų, kurie yra pagrįsti šios 
direktyvos reikalavimais. Esant šiems 
prieštaravimams leidimas 
suspenduojamas tol, kol bus pasiektas ir 
paskelbtas kompetentingos institucijos ir 
Komisijos susitarimas.
g) Leidimas saugoti laikomas suteiktu, jei 
per tiksliai apibrėžtą laiką Komisija 
nepateikia jokių prieštaravimų.

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

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo, kad apie jos sprendimą kompetentinga institucija būtų informuojama per šešis 
mėnesius. Tai aiškiai nepriimtinas biurokratinis košmaras.
Pranešėjas mano, kad Komisijai reikėtų suteikti teisę atlikti galutinį patikrinimą, kadangi 
nepavykus tinkamai apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką bet kurioje valstybėje narėje galėtų 
būti pakenkta visuomenės pasitikėjimui CCS Europoje.
Šiame pakeitime pasiūlyta procedūra suteikia galimybę Komisijai dirbt kartu su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad svarbūs 
pakeitimai nebūtų atliekami pagal šią 
direktyvą neišdavus naujo leidimo saugoti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad svarbūs 
pakeitimai nebūtų atliekami pagal šią 
direktyvą neišdavus naujo leidimo saugoti.
Leidimai saugoti gali būti redaguojami 
atliekant nedidelius pakeitimus 
vadovaujantis Komisijos parengtomis 
gairėmis.
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Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai skirti didesniam teisiniam aiškumui užtikrinti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 16 
straipsnyje taip pat numatoma kompetentingos institucijos galimybė reikalauti, kad būtų 
imtasi veiksmų užkirsti kelią nuotėkiui, arba pačiai imtis veiksmų.

Taip pat galima atsižvelgti į skundėjų ar kitų šaltinių pateiktą informaciją (3a).

Kompetentinga institucija neturėtų laukti, kol žlugs derybos, kad pareikalautų, jog 
operatorius sumokėtų prieš naudodamas turimas lėšas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija persvarsto ir 
prireikus pratęsia arba panaikina leidimą 
saugoti:

3. Kompetentinga institucija persvarsto ir 
prireikus pratęsia arba panaikina leidimą 
saugoti, arba reikalauja, kad leidimo 
turėtojas imtųsi atkuriamųjų priemonių:

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 2 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei pranešama apie reikšmingus 
pažeidimus arba nuotėkį, kaip numatyta 16 
straipsnio 1 dalyje;

a) jei pranešama ar informuojama apie 
reikšmingus pažeidimus arba nuotėkį, 
kuris gali daryti neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kaip numatyta 16 
straipsnio 1 dalyje;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 2 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį persvarsčiusi, 
atnaujinusi arba panaikinusi leidimą 
saugoti, kompetentinga institucija išduoda 
naują leidimą saugoti arba uždaro saugyklą 
pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą.
Minėtu atveju iki išduodama naują leidimą 
saugoti, kompetentinga institucija perima 
atsakomybę už saugyklą, įskaitant visus 
susijusius teisinius įsipareigojimus.  
Kompetentinga institucija pasistengia, kad 
buvęs operatorius kompensuotų kuo 
daugiau jos patirtų išlaidų, įskaitant 
finansinės garantijos išdavimo išlaidas 
pagal 19 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 2 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
CO2 išvežimas į trečiąsias šalis 
geologiniam saugojimui
1. Jei CO2 ketinama išvežti į trečiąją šalį 
geologiniam saugojimui, CO2 turėtojas 
turi pateikti kilmės valstybės narės 
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kompetentingai institucijai prašymą 
suteikti leidimą išvežti.
2. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša apie tai paskirties 
šalies kompetentingai institucijai 
prašydama jos sutikimo.
3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
institucija išvežimą gali leisti tik, jei:
a) yra gautas paskirties šalies 
kompetentingos institucijos sutikimas;
b) gali būti užtikrinta, kad CO2 geologinis 
saugojimas paskirties šalyje bus vykdomas 
laikantis šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų;
c) paskirties šalyje CO2 geologiniam 
saugojimui yra taikoma prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema, 
susijusi su pagal Direktyvą 2003/87/EB 
nustatyta ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistema.
4. CO2 išvežimui nesuteikiamas leidimas 
neturint aiškaus Komisijos pritarimo.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti atsisakoma galimybės išvežti CO2 geologiniam saugojimui tais 
atvejais, kai saugojimo tvarka atitinka tokius pačius saugumo reikalavimus kaip ir Europos 
Sąjungoje.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CO2 srautą iš esmės sudaro anglies 
dioksidas. Todėl į jį negali būti pridedama 
jokių kitų atliekų ar medžiagų, taip siekiant 
jas pašalinti. Tačiau CO2 sraute gali būti 
panašių medžiagų, atsitiktinai patekusių iš 
šaltinio, surenkant arba suleidžiant. Šių 

1. CO2 srautą sudaro ne mažiau kaip 90 
proc. anglies dioksido. Todėl į jį negali 
būti pridedama jokių kitų atliekų ar 
medžiagų, taip siekiant jas pašalinti. Tačiau 
CO2 sraute gali būti panašių medžiagų, 
atsitiktinai patekusių iš šaltinio, surenkant 
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medžiagų koncentracijos neturi siekti tokio 
lygio, kad neigiamai paveiktų saugyklos 
vientisumą bei susijusią vamzdynų 
infrastruktūrą ir sukeltų rimtą pavojų 
aplinkai arba pažeistų galiojančių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimus.

arba suleidžiant, ir gali būti pridedama 
susekimo dalelių, padedančių stebėti ir 
nustatyti CO2 migraciją.  Šių medžiagų 
koncentracijos neturi siekti tokio lygio, kad 
neigiamai paveiktų saugyklos vientisumą 
bei susijusią vamzdynų infrastruktūrą ir 
sukeltų pavojų aplinkai arba pažeistų 
galiojančių Bendrijos teisės aktų 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Žodžių junginys „iš esmės“ nesuteikia pakankamo aiškumo. Didesnio nei 90 proc. kiekio 
galima būtų reikalauti tik, jei būtų atsižvelgta į surinkimo po deginimo procesus, tačiau dėl to 
nebus plėtojama perspektyvi nauja deginimo deguonies aplinkoje technologija. Vis dėlto tai 
neturėtų būti problema, kadangi šiuo atveju CO2 pusiausvyra būtų pasiekta argono, azoto ir 
deguonies inertinėmis dujomis.

Taip pat nepriimtinas žodis „rimtą“. Nepagalima leisti susidaryti tokiai teršalų 
koncentracijai, dėl kurios būtų pažeisti priimtini standartai ir kiltų tam tikras pavojus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
operatoriai atliktų suleidimo įrenginių, 
saugyklos komplekso (jei įmanoma,
įskaitant CO2 pliumą), o prireikus – ir 
aplinkos stebėseną, kad būtų galima:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
operatoriai atliktų suleidimo įrenginių, 
saugyklos komplekso (įskaitant CO2
pliumą), o prireikus – ir aplinkos 
stebėseną, kad būtų galima:

Or. en

Pagrindimas

Bet kurio stebėsenos plano svarbiausia dalis yra nustatyti, ar CO2 saugojimo metu vyko kokie 
nors svarbūs pokyčiai (ypač, ar vyko migracija, dėl kurios gali įvykti nuotėkis) ir ar reikia 
imtis kokių nors priemonių.
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CO2 pliumo stebėsena yra labai svarbi, jei numatoma, jog gali įvykti nuotėkis, todėl žodžiai 
„jei įmanoma“ turėtų būti išbraukti.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) patvirtinti saugomo CO2 kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti svarbų neigiamą poveikį 
aplinkai, gyventojams arba tiems, kurie 
naudojasi supančia biosfera;

d) nustatyti neigiamą poveikį aplinkai, 
gyventojams arba tiems, kurie naudojasi 
supančia biosfera;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks neigiamas poveikis žmonių sveikatai arba aplinkai yra nepriimtinas, todėl žodis 
„svarbų“ turi būti išbrauktas.



PE407.716v01-00 32/53 PR\726692LT.doc

LT

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) atnaujinti saugyklos saugumo ir 
vientisumo per trumpesnį ir ilgesnį laiką 
įvertinimą, taip pat įvertinti, ar saugomas 
CO2 bus sandariai uždarytas neapibrėžtą 
laiką.

Or. en

Justification

Žr. 13 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Stebėsena bus atliekama pagal 
stebėsenos planą, operatoriaus parengtą 
pagal II priede nustatytus reikalavimus ir 
pateiktą kompetentingai institucijai bei jos 
patvirtintą pagal 7 straipsnio 5 dalį ir 9 
straipsnio 5 dalį. Šis planas atnaujinamas 
pagal II priede nustatytus reikalavimus ir 
visada – kas penkerius metus, siekiant 
atsižvelgti į technikos pažangą. Atnaujinti 
planai dar kartą pateikiami kompetentingai 
institucijai patvirtinti.

2. Stebėsena bus atliekama pagal 
stebėsenos planą, operatoriaus parengtą 
pagal II priede nustatytus reikalavimus, 
įskaitant detalų stebėsenos apibūdinimą 
pagal gaires, parengtas vadovaujantis 
Direktyvos 2003/87/EB 14 straipsniu ir 23 
straipsnio 2 dalimi, ir pateiktą 
kompetentingai institucijai bei jos 
patvirtintą pagal 7 straipsnio 5 dalį ir 9 
straipsnio 5 dalį. Šis planas atnaujinamas 
pagal II priede nustatytus reikalavimus ir 
visada – kas penkerius metus, siekiant 
atsižvelgti į pasikeitimus nuotėkio 
pavojaus įvertinime, naujas mokslo žinias 
ir pažangiausios technologijos naujoves.
Atnaujinti planai dar kartą pateikiami 
kompetentingai institucijai patvirtinti.
Stebėsenos planas ir bet kokie atnaujinti 
planai pateikiami viešai apžiūrai.
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Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus reikia suderinti su reikalavimais, kurie yra 
nustatyti Direktyvoje dėl prekybos taršos leidimais.
Reguliavimo procesą reikia suderinti taip, kad būtų atsižvelgiama į patirtį ir naujas technines 

žinias.

Siekiant išlaikyti pasitikėjimą reikia pabrėžti, kad stebėsenos planai bus skelbiami 
visuomenei.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) finansinės garantijos įrodymą pagal 19 
straipsnį ir 9 straipsnio 9 dalį;

3) finansinės garantijos užtikrinimo
įrodymą pagal 19 straipsnį ir 9 straipsnio 9 
dalį;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime numatoma galimybė šiek tiek lanksčiau teikti finansinę garantiją, iš dalies tam, kad 
būtų galima atsižvelgti į bet kurios pagrindinės bendrovės finansinę padėtį.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Eiliniai tikrinimai atliekami ne rečiau 
kaip kartą per metus. Tikrinami susiję 
suleidimo ir stebėsenos įrenginiai, taip pat 
ir visų rūšių tiesioginis saugyklos 
komplekso poveikis aplinkai.

3. Eiliniai tikrinimai pirmuosius penkerius 
metus nuo suleidimo darbų pradžios
atliekami kartą per metus, o vėliau  tiek, 
kiek kompetentinga institucija mano esant 
reikalinga. Tikrinami susiję suleidimo ir 
stebėsenos įrenginiai, taip pat ir visų rūšių 
tiesioginis saugyklos komplekso poveikis 
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aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Jei kils problemų, jos greičiausiai taps akivaizdžios netrukus po suleidimo darbų pradžios, 
todėl reguliarūs tikrinimai yra reikalingi. Vis dėlto kiekvienos saugyklos geologinės savybės 
skirsis ir kompetentingos institucijos turėtų nuspręsti, kokia ilgalaikė tikrinimo tvarka yra 
tinkamiausia esamomis sąlygomis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikšmingų pažeidimų arba nuotėkio atveju 
operatorius nedelsdamas praneštų 
kompetentingai institucijai ir imtųsi būtinų 
atkuriamųjų priemonių.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikšmingų pažeidimų arba nuotėkio, kuris 
galėtų turėti neigiamų padarinių žmonių 
sveikatai arba aplinkai, atveju operatorius 
nedelsdamas praneštų kompetentingai 
institucijai ir imtųsi būtinų atkuriamųjų 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais saugyklų operatoriams suteikiamas didesnis teisinis aiškumas nustatant 
reikalavimą, kad kompetentinga institucija pagrįstų savo reikalavimus, tačiau taip pat 
didinant kompetentingos institucijos galimybes imtis veiksmų, jei būtų pažeistos leidimo 
sąlygos ar kiltų grėsmė žmonių sveikatai arba aplinkai.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali bet kada 
pareikalauti, kad operatorius imtųsi 
papildomų arba kitokių atkuriamųjų 

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

priemonių, negu nustatytosios atkuriamųjų 
priemonių plane, jei atkuriamųjų 
priemonių plane numatyti veiksmai 
pasirodė esantys neveiksmingi, jei nuo 
atkuriamųjų priemonių plano 
patvirtinimo aplinkybės smarkiai pasikeitė 
arba jei kilo nuotėkio, kuris gali turėti 
neigiamų padarinių žmonių sveikatai 
arba aplinkai, pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei operatorius nesiima būtinų 
atkuriamųjų priemonių, kompetentinga 
institucija atkuriamųjų priemonių imasi 
pati ir susigrąžina iš operatoriaus išlaidas.

4. Jei operatorius per laiką, kurio reikia 
siekiant užkirsti kelią nuotėkiui, kuris gali 
turėti neigiamų padarinių žmonių 
sveikatai arba aplinkai, nesiima būtinų 
atkuriamųjų priemonių, kompetentinga 
institucija atkuriamųjų priemonių imasi 
pati ir susigrąžina iš operatoriaus išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) operatoriaus prašymu, kompetentingai b) operatoriaus prašymu, kompetentingai 
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institucijai leidus; institucijai leidus; arba

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įsipareigojimai vykdomi pagal uždarius 
saugyklą taikomą planą, operatoriaus 
parengtą atsižvelgiant į geriausią patirtį ir 
laikantis II priedo 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų. Kompetentingai institucijai 
pateikiamas laikinasis uždarius saugyklą 
taikomas planas, kurį ji patvirtina pagal 7 
straipsnio 7 dalį ir 9 straipsnio 7 dalį. Prieš 
uždarant saugyklą pagal šio straipsnio 1 
dalies a ir b punktus, laikinasis uždarius 
saugyklą taikomas planas:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įsipareigojimai vykdomi pagal uždarius 
saugyklą taikomą planą, operatoriaus 
parengtą atsižvelgiant į geriausią patirtį ir 
gaires, parengtas Komisijos laikantis II 
priedo 2 dalyje nustatytų reikalavimų.
Kompetentingai institucijai pateikiamas 
laikinasis uždarius saugyklą taikomas 
planas, kurį ji patvirtina pagal 7 straipsnio 
7 dalį ir 9 straipsnio 7 dalį. Prieš uždarant 
saugyklą pagal šio straipsnio 1 dalies a ir b 
punktus, laikinasis uždarius saugyklą 
taikomas planas:

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prireikus atnaujinamas, ypač
atsižvelgiant į geriausią patirtį;

a) prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į 
rizikos analizę, geriausią patirtį ir 
technologijų naujoves, tačiau netaikant 
naujų nepagrįstų reikalavimų;

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Operatoriui užtikrinamas teisinis aiškumas. Į kriterijus, be abejo, bus įtrauktas reikalavimas, 
kad CO2 būtų sandariai uždarytas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kartu su šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 
sprendimu dėl patvirtinimo kompetentinga 
institucija gali perduoti operatoriui 
atnaujintus reikalavimus dėl saugyklos 
plombavimo ir leidimo įrenginių išvežimo 
pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis.
Atsakomybė perduodama užplombavus 
saugyklą ir išvežus suleidimo įrenginius.

4. Kartu su šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 
sprendimu dėl patvirtinimo kompetentinga 
institucija gali perduoti operatoriui 
atnaujintus ir pagrįstus reikalavimus dėl 
saugyklos plombavimo ir leidimo įrenginių 
išvežimo pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis.
Atsakomybė perduodama užplombavus 
saugyklą ir išvežus suleidimo įrenginius.
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Or. en

Pagrindimas

Operatorius neturėtų rizikuoti abejodamas, kad jam kompetentinga institucija, galinti mėginti 
išvengti ilgalaikės atsakomybės, kuri yra svarbiausia šioje direktyvoje, už saugyklą, gali 
pateikti teisiškai nepagrįstus reikalavimus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta.
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą.

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta.
Tačiau jeigu vykdant stebėseną ar kitas 
procedūras siekiant laikytis galiojančių 
Bendrijos teisės aktų, įskaitant direktyvas 
92/43/EEB, 2000/60/EB ir 2006/118/EB, 
ar bet kuriuo kitu tikslu gavus 
informaciją nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriaus atsakomybės perdavimo kompetentingai institucijai sąlyga neabejotinai turėtų 
būti nuotėkis, todėl nereikia formalios stebėsenos tvarkos. Vykdyti stebėseną, kuria galima 
nustatyti CO2 nuotėkį, reikalaujama pagal įvairias direktyvas (Buveinių direktyvą, Vandens 
pagrindų direktyvą, Požeminio vandens direktyvą), kurios bus papildytos kitomis, dabar 
svarstomomis (pvz., Jūrų strategijos direktyva).

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
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kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja.

kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja. Tai 
netaikoma tais atvejais, kai nustatoma, 
kad dėl operatoriaus kaltės ar 
neatsargumo arba dėl tyčinio ir apgalvoto 
klastojimo 1 dalyje nurodytais tikslais 
pateikti įrodymai buvo pagrįsti klaidinga 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama apsaugoti valstybę narę nuo neatsargių arba nesąžiningų veiksmų.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pradėdamas vykdyti CO2
suleidimą, laikydamasis valstybių narių 
nustatytinų sąlygų, pateiktų finansinę arba 
kurią nors kitą lygiavertę garantiją, 
užtikrinančią, kad gali būti įvykdyti visi 
įpareigojimai, kylantys iš pagal šios 
direktyvos nuostatas išduoto leidimo, 
įskaitant uždarymo procedūras ir po 
uždarymo taikomas nuostatas, taip pat visi 
įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Finansinę garantiją reikia pateikti tik prieš pradedant vykdyti CO2 suleidimą. Reikalavimas ją 
pateikti anksčiau užkrautų nepagrįstą finansinę naštą.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikusios skaidrų įvertinimą, kuriuo 
metu atsižvelgiama į riziką, valstybės 
narės, deramai atsižvelgdamos į 
tarptautinėse rinkose siūlomus produktus 
ir atitinkamas išlaidas, nustato priimtinus 
finansinės garantijos būdus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę tartis dėl finansinės garantijos teikimo būdų, 
kurie neturi suvaržyti kapitalo ir atimti galimybę daugeliui vidutinių ir mažų įmonių 
įgyvendinti projektus.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu.
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu 
nediskriminaciniu būdu. Valstybė narė 
naudojimosi teisę suteikia sąžiningai ir 
atvirai, atsižvelgdama į:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiama, kad transporto ir saugojimo įrenginius teikiančius įmonės turi 
sugebėti užtikrinti tinkamą jų investicijų grąžą ir laikantis leidimo sąlygų vykdyti komercinę 
veiklą.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtinybę gerbti tinkamai pagrįstus 
saugyklos arba CO2 vamzdynų tinklo 
savininko ar operatoriaus poreikius ir visų 
kitų saugyklos ar tinklo, arba atitinkamų 
perdirbimo įmonių ar perdirbimo įrenginių 
vartotojų, kuriems gali būti daroma įtaka, 
interesus; and;

d) būtinybę gerbti tinkamai pagrįstus 
saugyklos arba CO2 vamzdynų tinklo 
savininko ar operatoriaus poreikius ir 
pagrįstus finansinius interesus, įskaitant 
jų teisę sudaryti ilgalaikes sutartis dėl 
galimybės naudotis vamzdynų ir saugyklų 
pajėgumais, jei tuo nebus apribojamos 
trečiosios šalies galimybės naudotis jais 
tais atvejais, kai turimi pajėgumai nebus 
visiškai išnaudojami pagal esamą 
saugojimo planą, ir visų kitų saugyklos ar 
tinklo, arba atitinkamų perdirbimo įmonių 
ar perdirbimo įrenginių vartotojų, kuriems 
gali būti daroma įtaka, interesus; ir

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiama, kad transporto ir saugojimo įrenginius teikiančius įmonės turi 
sugebėti užtikrinti tinkamą jų investicijų grąžą ir laikantis leidimo sąlygų vykdyti komercinę 
veiklą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jose būtų 
nustatyta ginčų sprendimo tvarka ir įsteigta 
nuo šalių nepriklausoma valdžios 
institucija, kuriai suteikta galimybė 
naudotis visa atitinkama informacija, ir 
taip būtų sudarytos sąlygos greitai spręsti 
ginčus, susijusius su teise naudotis CO2
vamzdynų tinklais ir saugyklomis, 
atsižvelgiant į 20 straipsnio 2 dalyje 
pateiktus kriterijus ir šalių, galinčių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jose būtų 
nustatyta ginčų sprendimo tvarka ir įsteigta 
nuo šalių nepriklausoma valdžios 
institucija, kuriai suteikta galimybė 
naudotis visa atitinkama informacija.
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dalyvauti derybose dėl minėtos teisės, 
skaičių.

Institucija turėtų siekti:
a) sudaryti sąlygas greitai spręsti ginčus, 
susijusius su CO2 infrastruktūros kūrimu 
ir teise naudotis CO2 vamzdynų tinklais ir 
saugyklomis, atsižvelgiant į 20 straipsnio 2 
dalyje pateiktus kriterijus ir šalių, galinčių 
dalyvauti derybose dėl minėtos teisės, 
skaičių;

b) tarpininkauti kompetentingai 
institucijai ir leidimų žvalgyti arba saugoti 
turėtojams tuomet, kai kyla nesutarimai, 
galintys virsti teisminiais ginčais.

Or. en

Pagrindimas
Ginčų sprendimo tvarka, kurią taikant galima būtų tarpininkauti siekiant išvengti brangių ir 
ilgai trunkančių teisminių ginčų, bus naudinga ir neturėtų būti skirta tik sprendžiant su 
vamzdynų tinklu susijusius klausimus. Ji taip pat turėtų būti taikoma tarpininkaujant 
kompetentingai institucijai ir operatoriams arba pareiškėjams. Todėl pakeistas ginčų 
sprendimo nuostatos variantas turėtų būti pateiktas 6 skyriaus (Bendrosios nuostatos) 
naujame 23 a straipsnyje.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato arba paskiria 
kompetentingą instituciją arba institucijas, 
kurios atsako už tai, kad būtų vykdomos 
šioje direktyvoje nustatytos prievolės. Kai 
paskiriama daugiau kaip viena institucija, 
darbas, kurį institucijos įsipareigoja atlikti 
pagal šią direktyvą, yra koordinuojamas.

Valstybės narės nustato arba paskiria 
kompetentingą instituciją arba institucijas, 
kurios atsako už tai, kad būtų vykdomos 
šioje direktyvoje nustatytos prievolės. Kai 
paskiriama daugiau kaip viena institucija, 
valstybės narės nustato darbo, kurį 
institucijos įsipareigoja atlikti pagal šią 
direktyvą, koordinavimo tvarką.

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Techninio vertinimo komitetas

Komisija įsteigia techninio vertinimo 
komitetą, kuris padės rengti pažangiosios 
patirties gaires, kurias naudos 
kompetentingos institucijos ir operatoriai.
Komiteto veikla yra atvira ir skaidri.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždarytų saugyklų registras Saugyklų registras

Or. en

Pagrindimas

Saugyklų eksploatacija gali tęstis labai ilgai. Registrai, kurie bus naudojami kaip 
informacijos šaltinis daugeliu kitų tikslų, turi būti išsamūs ir apimti ir veikiančias, ir 
uždarytas saugyklas. Vis dėlto, norint išvengti nereikalingos biurokratijos, nereikėtų teikti 
Briuseliui visų kiekvieno pakeitimo smulkmenų dažniau nei kartą per trejus metus.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija sudaro ir 
tvarko visų uždarytų saugyklų ir aplinkinių 
saugyklų kompleksų registrus, įskaitant jų 
erdvinio masto] žemėlapius.

1. Kompetentinga nedelsdama institucija 
sudaro ir nuo to laiko tvarko visų 
veikiančių ir uždarytų saugyklų ir 
aplinkinių saugyklų kompleksų registrus, 
įskaitant jų erdvinio masto] žemėlapius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 24 straipsnio 1 dalies antraštę.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į šį registrą kompetentingos nacionalinės 
institucijos atsižvelgia atitinkamai 
planuodamos ir suteikdamos leidimą 
vykdyti veiklą, kuri arba kuriai gali turėti 
poveikio geologinis CO2 saugojimas 
uždarytose saugyklose.

2. Į šį registrą kompetentingos nacionalinės 
institucijos atsižvelgia atitinkamai 
planuodamos ir suteikdamos leidimą 
vykdyti veiklą, kuri arba kuriai gali turėti 
poveikio geologinis CO2 saugojimas 
veikiančiose ir uždarytose saugyklose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 24 straipsnio 1 dalies antraštę.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis registras perduodamas Komisijai po 
to, kai sudaromas, ir kiekvieną kartą, kai 
atnaujinamas.

3. Šis registras perduodamas Komisijai po 
to, kai sudaromas, ir kiekvieną kartą, kai 
atnaujinamas. Atnaujintos ataskaitos 
pateikiamos kas trejus metus kartu su 
ataskaitomis, numatytomis 25 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 24 straipsnio 1 dalies antraštę.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„9a straipsnis „9a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 300 
arba daugiau megavatų galingumo kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 
CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą.

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visos
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančios elektros jėgainės, kurių 
numatomas išmetimas viršys 350g 
CO2/Kwh ir todėl yra prašoma statybos 
licencijos originalo, įsigaliojus šiai 
direktyvai:

a) būtų išdėstytos ir suprojektuotos taip, 
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kad būtų sudarytos sąlygos CO2 surinkti 
arba sudarytos sąlygos kitiems išmetimų 
mažinimo būdams taikyti;
b) būtų leistos statyti tik kompetentingai 
institucijai patvirtinus ataskaitą, kurią 
parengia operatorius ir kurioje nurodoma 
siūloma surinkto CO2 geologinio 
saugojimo vieta bei siūlomos priemonės 
(vamzdynų atveju  trasa), kuriomis CO2
bus transportuojamas į saugyklą.
Ataskaita skelbiamam viešai prieš 
patvirtinimo suteikimą.
Neturint statybos licencijos naudojamas 
eksploatacijos licencijos originalas.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinami Komisijos siūlomi pasirengimo surinkti statuso reikalavimai.

350g CO2/Kwh apibrėžimas konkrečiai skirtas uždrausti statyti anglimis kūrenamas jėgaines 
tol, kol nebus parengtos sąlygos pritaikyti jas CCS įrenginiams. Vis dėlto, siekiant suteikti 
valstybėms narėms lankstumo galimybę, toks apribojimas leis statyti mišrias šilumą ir 
elektros energiją gaminančias dujomis kūrenamas jėgaines ir tradicines dujomis kūrenamas 
jėgaines, jei bus naudojamos pažangiausios technologijos.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančios elektros jėgainės, kurių 
numatomas išmetimas viršys 350g 
CO2/Kwh ir todėl yra prašoma pirminio 
statybos leidimo, arba nuo 2015 m. sausio 
15 d. būtų eksploatuojamos taip, kad 
mažiausiai 90 proc. jų išmetamo CO2 būtų 
surenkama, po to transportuojama ir 
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saugojama tinkamose geologinėse 
formacijose, arba kad atitinkamas 
išmetimo sumažinimas būtų užtikrintas 
kitomis priemonėmis.
Neturint statybos licencijos naudojamas 
eksploatacijos licencijos originalas.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1b. Valstybės narės užtikrina, kad visos 1 
dalyje nurodytos kurą deginančios 
elektros jėgainės nuo 2025 m. sausio 1 d. 
būtų eksploatuojamos taip, kad 
mažiausiai 90 proc. jų išmetamo CO2 būtų 
surenkama ir saugojama tinkamose 
geologinėse formacijose, arba kad 
atitinkamas išmetimo į atmosferą 
sumažinimas būtų užtikrintas kitomis 
priemonėmis.“

Or. en
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Pagrindimas

CO2 surinkimo po deginimo technologiją jau galima taikyti ir tikimasi, kad per būsimą 
dešimtmetį bei vėliau jos sąnaudos smarkiai sumažės. Įtraukus šį privalomą reikalavimą bus 
duotas aiškus ženklas investuotojams ir paskatinta CCS plėtra.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1c. Ne vėliau kaip 2015 m. ir 
atsižvelgdama į technologijų pažangą bei 
naujausias mokslo žinias, Komisija 
persvarsto reikalavimus, pagal kuriuos šis 
straipsnis taikomas tik 300 arba daugiau 
megavatų galingumo kurą deginančioms 
elektros jėgainėms, kurių numatomas 
išmetimas viršija 350g CO2/Kwh.“

Or. en

Pagrindimas

Iki 2015 m. priklausomai nuo technologijų pažangos, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę 
pasiūlyti, kad CCS reikalavimai būtų taikomi ir kitokioms kurą deginančioms jėgainėms.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
taikant geriausius turimus metodus ir 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų nukrypti 
gali leisti kompetentinga institucija, jei dėl 
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nurodyta 4 straipsnyje. to nesumažės apibūdinimo ir vertinimo 
nauda nustatant tai, kas nurodyta 
4 straipsnyje. Komisija prašo techninio 
vertinimo komiteto pagalbos rengiant 4 
straipsnio 3 dalyje numatytas gaires 
kompetentingoms institucijoms dėl 
veiksmingo kriterijų taikymo naudojant 
pažangiausius metodus.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija turi nustatyti, kokia informacija yra reikalinga kiekvienu atveju 
siekiant priimti tinkamus sprendimus dėl tinkamiausio nuotėkio įvertinimo. Kai kurie 
kriterijai nėra aiškūs ir jų svarba labai nevienoda, todėl labai svarbu parengti gaires dėl 
pažangiausių metodų.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 etapo įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina sukaupti pakankamai duomenų 
numatomos saugyklos įrengimo vietos ir 
saugyklos komplekso, įskaitant 
dengiančias uolienas ir aplinkinius 
sluoksnius, įskaitant hidrauliškai susijusius 
geologinius sluoksnius, trimačiam 
erdviniam ir dinaminiam modeliui (3-D) 
sukurti. Tie duomenys turi apibūdinti bent 
šias kompleksui svarbias charakteristikas:

Siekiant nustatyti nuotėkio pavojų būtina 
sukaupti pakankamai informacijos ir
duomenų numatomos saugyklos įrengimo 
vietos ir saugyklos komplekso, įskaitant 
dengiančias uolienas ir aplinkinius 
sluoksnius, įskaitant hidrauliškai susijusius 
geologinius sluoksnius, trimačiam 
erdviniam ir dinaminiam modeliui (3-D) 
sukurti. Tie duomenys turi apibūdinti bent 
šias svarbias saugyklų komplekso
charakteristikas:

Or. en
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 etapo g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) natūralių ir žmogaus sukurtų kelių, 
kuriais galėtų nutekėti dujos, buvimą ir 
būklę;

g) natūralių ir žmogaus sukurtų kelių, 
įskaitant šulinius ir gręžinius, kuriais 
galėtų nutekėti dujos, buvimą ir būklę;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Daugelį dešimtmečių pasaulis priklausys nuo anglių, iš kurio gaminama didelė elektros 
energijos dalis. Nenaudojant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos, kuria 
siekiama užkirsti kelią CO2 patekimui į atmosferą, nebus įmanoma pasauliniu mastu pasiekti 
išmetamų dujų kiekio sumažinimo, kuris yra būtinas norint užkirsti kelią skaudiems klimato 
kaitos padariniams.

Direktyvoje nustatomi CCS technologijos naudojimo Europoje pagrindai ir sąlygos. Jame 
pateikiami CO2 atskyrimo ir surinkimo bei jo transportavimo vamzdynais reikalavimai. Jame 
išaiškinama saugyklų vietų giliai po žeme, uolienoje nustatymo ir saugaus naudojimo 
procedūra. Šiame teisės akte numatoma, kad privatus operatorius perduoda valstybei narei 
atsakomybę už labai ilgalaikį CO2 saugojimą, tačiau tik tuomet, kai beveik neabejojama, jog 
nutekėjimo galimybė buvo sumažinta iki nulio.

Komisija taip pat siūlo, kad naujos elektros jėgainės būtų statomos parengtos surinkti, 
galinčios būti aprūpintos CCS įrengimais savo eksploatacijos laikotarpiu.

Joks aplinkosaugininkas nežiūrės palankiai į CCS. Vargu ar CO2 laidojimas yra idealus 
ekologiškas sprendimas. Tačiau jis gali pasitarnauti kaip pereinamoji technologija, kurios 
pagalba mūsų pramoninė civilizacija įgyja laiko ir gali kurti alternatyvias priemones, kurių 
reikia norint dideliu mastu pereiti nuo iškastinio kuro prie anglies dvideginio neišmetančių 
energijos gamybos būdų. Jis gali būti taikomas dujomis kūrenamoms jėgainėms ir gali padėti 
užkirsti kelią išmetimams iš didelių pramoninių kompleksų. Šį būdą derinant su biomasės 
naudojimu jėgainėse galima pasiekti bendrą neigiamą išmetimą taip prisidedant prie 
atsinaujinančios energijos. Tačiau pirmenybė turi būti teikiama jo naudojimui sprendžiant 
anglių problemą.

Dėl anglių Europoje išmetama 24 proc. CO2, tačiau tai labai mažas skaičius palyginti su kitur 
išmetamais kiekiais. JAV 50 proc. elektros energijos pagaminama naudojant anglis, Indijoje 
šis skaičius siekia 70 proc., o Kinijoje  80 proc. Vien tik šiose trijose šalyse planuojama
paleisti 850 naujų ir pertvarkytų anglimis kūrenamų jėgainių. Tarptautinė energetikos 
agentūra prognozuoja, kad sparčiai augant poreikiui pasaulinis anglių sunaudojimas iki 2030 
m. padidės 70 proc., ir tai įvyks dedant pastangas skatinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančių šaltinių ir mažinti jos sunaudojimą.

CCS naudojimo plėtros Europoje svarba negali būti nepakankamai įvertinta. Visiškai 
išplėtojus šį būdą galima būtų užtikrinti, kad iki 2050 m. CO2 išmetimas bus sumažintas 50 
proc. Energetikos sektoriui taikomi apribojimai naudojant prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistemą atliks svarbiausią vaidmenį užtikrinant CO2 išmetimo sumažinimą, leidimų 
kaina paskatins nestatyti anglimis kūrenamų jėgainių be CCS įrenginių, vis dėlto svarbiausias 
yra bendras viso pasaulio vaizdas.

CCS metodai reikalauja ne tik plačios infrastruktūros, bet ir sumažinti bendrą gamybos 
proceso efektyvumą 25 proc. Dėl jų padidėja elektros energijos, pagamintos kūrenant anglis, 
kaina ir ekonominė nauda negaunama greitai. Vienintelis jų tikslas yra užkirsti kelią CO2 
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išmetimui į atmosferą ir taip prisidėti prie kovos su pasauliniu atšilimu. Jei Europos Sąjunga 
nerodys pavyzdžio skatindama spartų technologijų vystimąsi, neliks vilčių įtikinti Indiją ir 
Kiniją pradėti jas taikyti arba įtikinti šias šalis, kad reikalavimas jas taikyti būtų įtrauktas į 
būsimus tarptautinius susitarimus dėl kovos su klimato kaita. Daugėjančių anglimis kūrenamų 
jėgainių išmetamo CO2 kiekis daugės kiekvienais uždelstais metais ir šios dujos liks
atmosferoje ilgus dešimtmečius.

Reikia atkreipti dėmesį į teisėtą visuomenės susirūpinimą dėl CCS technologijų naudojimo, 
tačiau reikia priminti ir kontekstą. Buvo išreikšti nuogąstavimai, kad inertinių CO2 dujų 
transportavimas ir saugojimas yra pavojingas, tačiau sunku juos palyginti su kasdien Europoje 
vykdomu metano dujų transportavimu ir saugojimu. Šios toksiškos, degios ir sprogios 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos ne tik saugomos po žeme, bet net tiekiamos vamzdynais į 
milijonus namų, kuriuose jos yra deginamos!

CO2 surinkimo technologija dar palyginti nepakankamai išplėtota. Reikia kurti naujus 
metodus, o esami turi būti vis plačiau taikomi siekiant patenkinti didelių kurą deginančių 
įrenginių poreikius. Vis dėlto esama ženklų, kad šios kliūtys gali būti greitai įveiktos, ir teikia 
vilčių tai, kad 2008 m. gegužės mėn. bendrovė „Alstom“ tapo pirmuoju didesniu gamintoju, 
pareiškusiu, kad CCS įrenginiais aprūpintos jėgainės pradės komercinę veiklą nuo 2015 m., 
kadangi greitai bus pradėti vykdyti demonstraciniai projektai, iš kurių praktinės patirties mes 
mokysimės išbandyti technologijas ir mažinti sąnaudas.

Esama susirūpinimo, kad CO2 negali būti saugiai saugomas giliais po žeme, kad jis gali 
nutekėti į atmosferą ir kelti tam tikrą grėsmę sveikatai ir paneigti tą tikslą, kuriuo jis buvo 
saugomas. Anglies dioksidas yra natūrali oro sudedamoji dalis ir tik labai didelės jo 
koncentracijos tam tikrose vietose gali sukelti problemų. Tarpvyriausybinė klimato kaitos 
grupė numato, kad nutekėti gali ne daugiau kaip 1 proc. kas 1000 metų, t. y. laikotarpį, keturis 
kartus ilgesnį nei visa pramoninės civilizacijos istorija. Vis dėlto pranešėjas mano, kad bet 
koks nuotėkis, kuris, kaip numatoma, gali daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba 
aplinkai, yra nepriimtinas.

turime mažai CO2 saugojimo patirties ir labai svarbu, kad saugyklų vietos būtų parenkamos 
labai apdairiai ir tik atlikus išsamius tyrimus, tačiau didžiausias nuotėkio pavojus kils tuomet, 
kai bus atliekamas suleidimas ir iš karto po jo. Šios problemos neturėtume palikti neišspręstos 
ateities kartoms. Norvegijos vyriausybė praneša, kad praėjus 10 metų po suleidimo operacijų 
Sleipnerio telkinyje Šiaurės jūros dugne nebuvo ne tik jokių nuotėkio atvejų, bet ir migracijos 
už numatytų ribų. Bėgant laikui saugomas CO2 darosi stabilesnis ir nuotėkiai tampa vis labiau 
negalimi.

Pranešėjas vertina patarimus ir rekomendacijas, kurias rengdamas šį pranešimą gavo iš 
daugybės įmonių ir organizacijų. Jis ypač dėkoja Komisijai už pagalbą rengiant pakeitimus, 
kuriais siekiama pataisyti ir pagerinti teisės akto projektą. Vis dėlto išlieka požiūrių skirtumai 
ir pranešėjas prisiima atsakomybę už savo išvadas ir rekomendacijas.

Tikimasi, kad ilgalaikės CCS naudojimo sąnaudos bus panašios į kitų elektros energijos 
gamybos technologijų sąnaudas, kai bus atsižvelgta į tai, kiek sutaupoma ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimams, tačiau pirmeiviai sumokės didelę kainą ir jiems reikės 
tam tikros visuomenės paramos.
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2007 m. kovo mėn. Europos Taryba įsipareigojo iki 2015 m. remti iki 12-os didelių CCS 
demonstracinių įrenginių. Reikia tikėtis, kad prieš įsigaliojant šiai direktyvai bus gautas 
papildomas finansavimas šiems projektams įgyvendinti.
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