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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa 
dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, 
Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 grozīšanu
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0018),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0040/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu tikai 
tad, ja nav nopietna noplūdes riska un ja 
nevar rasties nopietni draudi videi vai 
veselībai. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 

(15) Dalībvalstīm jāpatur tiesības noteikt 
zonas savā teritorijā, no kurām var 
izvēlēties uzglabāšanas vietas. Piemērotu 
uzglabāšanas vietu izvēle ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka uzglabātais CO2 tiks pilnīgi 
ietverts uz nenoteiktu laiku. Tādēļ vietu 
drīkst izvēlēt par uzglabāšanas vietu tikai 
tad, ja paredzētajos izmantošanas 
apstākļos nav gaidāms noplūdes risks, 
kam var būt negatīva ietekme uz cilvēka 
veselību vai vidi. Tas jānosaka, izmantojot 
iespējamā uzglabāšanas kompleksa 
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konkrētām prasībām. raksturošanu un novērtējumu saskaņā ar 
konkrētām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Vārds „nopietna” rada neskaidrību. Būtu pilnīgi nepieņemami, ja komerciālos nolūkos 
izmantojamai glabātuvei tiktu izsniegta atļauja, paredzot, ka ir iespējama noplūde (izmantojot 
vārdnīcas „Oxford English Dictionary” definīciju — „uzskatāma par iespējamu”), kam būtu 
kaitīga ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Sākotnējās uzglabāšanas atļaujas 
piešķir kompetentā iestāde katrā 
dalībvalstī. Komisija ne ilgāk kā viena 
mēneša laikā no kompetentās iestādes 
atļaujas izsniegšanas brīža var reģistrēt 
iebildumu, un šādā gadījumā atļauja tiek 
apturēta līdz diskusijas noslēgumam. 
Pārbaudei Kopienas līmenī jāpalīdz 
nodrošināt direktīvas prasību īstenošanas 
saskaņotība visā Kopienā un jāuzlabo 
sabiedrības uzticība CCS, īpaši direktīvas 
īstenošanas sākumposmā.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ar procedūru saistītā kavēšanās ir jāsamazina līdz minimumam, tomēr ja kaut vienā 
dalībvalstī netiks nodrošināts, ka izsniegtās atļaujas garantē drošu CO2 uzglabāšanu, var tikt 
apdraudēta sabiedrības uzticēšanās CCS visā Eiropā. Tāpēc ir lietderīgi, ka galīgo pārbaudi 
var veikt Komisija. 
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par nozīmīgiem
pārkāpumiem vai noplūdēm, ja operatoru 
ziņojumi vai pārbaudes rezultāti liecina par 
atļaujas noteikumu pārkāpumiem vai ja ir 
informācija par jebkādu kādu citu 
gadījumu, kad operators nav ievērojis 
atļaujas noteikumus. Pēc atļaujas 
atsaukšanas kompetentajai iestādei ir vai 
nu jāizsniedz jauna atļauja, vai jāslēdz 
uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 
kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām. 
Iespēju robežās radušies izdevumi jāsedz 
iepriekšējam operatoram.

(19) Kompetentām iestādēm jāpārskata un, 
ja nepieciešams, jāatjaunina vai jāatsauc 
uzglabāšanas atļauja inter alia, ja ir 
saņemta informācija par pārkāpumiem vai 
noplūdēm, kam var būt negatīva ietekme 
uz cilvēka veselību vai vidi, ja operatoru 
ziņojumi vai pārbaudes rezultāti liecina par 
atļaujas noteikumu pārkāpumiem vai ja ir 
informācija par jebkādu kādu citu 
gadījumu, kad operators nav ievērojis 
atļaujas noteikumus. Pēc atļaujas 
atsaukšanas kompetentajai iestādei ir vai 
nu jāizsniedz jauna atļauja, vai jāslēdz 
uzglabāšanas vieta. Tai pat laikā 
kompetentajai iestādei jāuzņemas atbildība 
par uzglabāšanas vietu, tostarp par visām 
izrietošajām juridiskajām saistībām. 
Iespēju robežās radušies izdevumi jāsedz 
iepriekšējam operatoram.

Or. en

Pamatojums

Vārds „nozīmīgiem” rada neskaidrību.  

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pēc atbildības nodošanas, monitoringu 
var pārtraukt, bet noplūžu vai nozīmīgu 
pārkāpumu gadījumā tas atkal jāatjauno. 
Kompetentai iestādei pēc atbildības 
nodošanas nav jāpieprasa atgūt savus 
radušos izdevumus no iepriekšējā 

(27) Pēc atbildības nodošanas, monitoringu 
var pārtraukt, bet noplūžu vai nozīmīgu 
pārkāpumu gadījumā tas atkal jāatjauno. 
Kompetentai iestādei pēc atbildības 
nodošanas nav jāpieprasa atgūt savus 
radušos izdevumus no iepriekšējā 
operatora, ja vien atbildības nodošanas 
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operatora. pamatojums nav balstīts uz neprecīzu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai uzlabotu uzticību, ka var tikt 
izpildītas slēgšanas un pēcslēgšanas 
saistības, saistības, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvā 2003/87/EK un no 
šīs direktīvas izrietošās saistības veikt 
korektīvos pasākumus nopietnu pārkāpumu 
vai noplūžu gadījumā, jābūt finansiālam 
nodrošinājumam. Dalībvalstīm jānosaka, 
ka šis finansiālais nodrošinājums materiāla 
nodrošinājuma vai cita ekvivalenta veidā 
pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas
jāizstrādā pieteikuma iesniedzējam.

(28) Lai uzlabotu uzticību, ka var tikt 
izpildītas slēgšanas un pēcslēgšanas 
saistības, saistības, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvā 2003/87/EK un no 
šīs direktīvas izrietošās saistības veikt 
korektīvos pasākumus nopietnu pārkāpumu 
vai noplūžu gadījumā, jābūt finansiālam 
nodrošinājumam. Dalībvalstīm jānosaka, 
ka šis finansiālais nodrošinājums materiāla 
nodrošinājuma vai cita ekvivalenta veidā 
jāizstrādā pieteikuma iesniedzējam pirms 
CO2 ievadīšanas procesa uzsākšanas.

Or. en

Pamatojums
i) Svītrots nevajadzīgs vārds.

ii) Atkarībā no apstiprināmā operatora finanšu stāvokļa var neizvirzīt prasību veikt finansiālu 
nodrošinājumu vēl pirms darbu uzsākšanas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 

(29) Piekļuve CO2 transporta tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu būt kā 
nosacījums ienākšanai elektrības un 
siltuma tirgū vai konkurētspējīgai darbībai 



PR\726692LV.doc 9/53 PE407.716v01-00

LV

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāizstrādā tāds strīdu risināšanas mehānisms, ar kura palīdzību varētu risināt arī citus 
jautājumus, ne tikai strīdus saistībā ar piekļuvi transporta tīkliem un uzglabāšanas vietām. 
Skatīt arī jauno 30.a  punktu preambulā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Dalībvalstīm jāizveido strīdu 
risināšanas mehānismi un neatkarīga 
iestāde, lai varētu panākt ātru konflikta 
noregulējumu attiecībā uz piekļuvi 
CO2 transporta tīkliem un uzglabāšanas 
vietām, kā arī veikt starpniecību, ja 
kompetentai iestādei un izpētes vai 
uzglabāšanas atļauju īpašniekiem rodas 
domstarpības, kas var izvērsties par 
ilgstošu juridisku strīdu.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais strīdu risināšanas mehānisms attiecībā uz transporta tīkliem jāizmanto 
arī saistībā ar citiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Kompetentai iestādei jāizveido un 
jāuztur visu slēgto uzglabāšanas vietu un 
apkārtējo uzglabāšanas kompleksu reģistrs, 
tostarp tie telpiskie plāni, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā 
atbilstošās plānošanas un atļaušanas 
procedūrās. Arī par reģistru ir jāziņo 
Komisijai.

(31) Kompetentai iestādei jāizveido un 
jāuztur visu darbojošos un slēgto 
uzglabāšanas vietu un apkārtējo 
uzglabāšanas kompleksu reģistrs, tostarp 
tie telpiskie plāni, kas kompetentajām 
iestādēm jāņem vērā atbilstošās plānošanas 
un atļaušanas procedūrās. Arī par reģistru 
ir jāziņo Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Uzglabāšanas vietas var darboties ļoti ilgi. To reģistriem jābūt visaptverošiem un jāattiecas 
gan uz tām glabāšanas vietām, kas darbojas, gan tām, kas jau ir slēgtas, jo šos reģistrus 
izmantos kā informācijas avotu dažādiem mērķiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai. 

1. Ar šo direktīvu izveido tiesisko 
regulējumu oglekļa dioksīda (turpmāk 
tekstā — „CO2”) ģeoloģiskai uzglabāšanai, 
lai šādi palīdzētu cīņā pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en
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Pamatojums

Jānorāda, ka ir tikai viens iemesls CO2 uzglabāšanai pazemē, proti, nepieļaut tā nonākšanu 
atmosfērā, kur šī viela veicina globālo sasilšanu. 

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģiskās uzglabāšanas mērķis ir 
radīt alternatīvu CO2 noplūdei atmosfērā, 
pastāvīgi un droši glabājot šo gāzi 
pazemes krātuvēs tādā veidā, lai novērstu 
negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību vai 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Direktīvu var atbalstīt tikai tad, ja tās noteikumi paredz pastāvīgu un drošu CO2 uzglabāšanu, 
turklāt tādā veidā, kas nerada negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi.  

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz 
CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām. 

2. Šī direktīva neattiecas uz 
CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu, ko veic jaunu 
produktu un procesu pētniecības, izstrādes 
vai testēšanas vajadzībām. Tomēr tā 
jāattiecina uz demonstrējumu projektiem, 
ja pavisam paredzēts uzglabāt 100 vai 
vairāk kilotonnu.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi iegūt pieredzi par CCS noteikumu uzraudzību arī no demonstrējumu projektiem, ko 
ierosinājusi Eiropadome. (Ierosināts arī preambulas 14. punktā).

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aizliegts CO2 uzglabāt ģeoloģiskos 
veidojumos ārpus 1. punktā minētajām 
teritorijām. 

3. Uzglabāt CO2 uzglabāšanas 
kompleksos, kas atrodas ārpus 1. punktā 
minētajām teritorijām atļauts tikai saskaņā 
ar 11.a pantu un veidā, kas atbilst 
starptautiskajiem līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Ģeoloģiskais veidojums var būt ļoti liels un sniegties ārpus ES robežām. Direktīvā 
noteiktajām procedūrām jāattiecas tikai uz tām šo veidojumu daļām, ko paredzēts izmantot kā 
uzglabāšanas kompleksus.

Šis jautājums jāizskata kopā ar ierosināto jauno 11.a pantu. Direktīva neaizliedz 
CO2 eksportu uzglabāšanai, ja tiek ievēroti stingri noteikumi un ja netiek plānots izmantot 
uzglabāšanas vietu zem jūras gultnes, kas ir pretrunā ar Londonas konvenciju.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „uzglabāšanas vieta” ir konkrēts
ģeoloģiskais veidojums, ko izmanto 
CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai;

3) „uzglabāšanas vieta” ir noteikta vieta 
kādā ģeoloģiskā veidojumā, ko izmanto 
CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai; katrā 
„uzglabāšanas vietā” var ietilpt noteikti 
apgabali dažādos ģeoloģiskos veidojumos 
dažādos līmeņos.

Or. en
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Pamatojums

Uzglabāšanas vieta var būt tikai daļa no kāda nesalīdzināmi lielāka ģeoloģiska veidojuma un 
tajā var ietilpt ģeoloģiski veidojumi dažādos līmeņos.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „noplūde” ir jebkāda CO2 izplūde no 
uzglabāšanas kompleksa;

5) „noplūde” ir jebkāda izmērāma 
CO2 izplūde no uzglabāšanas kompleksa, 
gāzei nokļūstot zemes virspusē, atmosfērā 
vai hidrosfērā, ko nepieciešamības 
gadījumā apstiprina uzraudzības sistēmas, 
kurās izmanto pašu mūsdienīgāko 
tehnoloģiju;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu noplūdes jēdziens padarīts atbilstošāks Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) paraugprakses pamatnostādnēm, un tiek mēģināts novērst strīdu iespēju par 
jebkuras CO2 noplūdes avotu un apjomu. Jēdzienā „hidrosfēra” ietilpst okeāni, ezeri un visi 
citi virszemes ūdeņi.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „izpētes atļauja” ir rakstisks pamatots 
lēmums, ar kuru atļauj veikt izpēti un kuru 
izdod kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

8) „izpētes atļauja” ir rakstisks pamatots
lēmums, ar kuru atļauj veikt izpēti, paredz 
nosacījumus, kādos tā var notikt, un kuru 
izdod kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) „uzglabāšanas atļauja” ir rakstisks 
pamatots lēmums, ar kuru atļauj 
CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu uzglabāšanas 
vietās un kuru izdod kompetentā iestāde 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām;

10) „uzglabāšanas atļauja” ir rakstisks 
pamatots lēmums, ar kuru atļauj 
CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu uzglabāšanas 
vietās, paredz nosacījumus, kādos šāda 
uzglabāšana var notikt, un kuru izdod 
kompetentā iestāde saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11) „nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, 
kuru rezultātā var palielināties noplūdes 
risks;

Or. en

Pamatojums

Pats svarīgākais ir censties nepieļaut noplūdes un ar tām saistītos riskus cilvēka veselībai un 
videi.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kas 
rodas oglekļa dioksīda uztveršanas 

12) „CO2 plūsma” ir vielu plūsma, kurā ir 
ne mazāk kā 90 % oglekļa dioksīda, kas 
rodas uztveršanas procesos, un kurai 
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procesos; nedrīkst pievienot atkritumus vai jebkādas 
citas vielas, lai no tām atbrīvotos;

Or. en

Pamatojums

Ar šo precīzāko definīciju papildina 12. pantā minēto, tādējādi aizvietojot neskaidro terminu 
„gandrīz pilnībā” ar precīzāku definīciju. Vairāk nekā 90 % lielu īpatsvaru var prasīt tikai 
tad, ja to paredz attiecināt vienīgi uz uztveršanas procesiem pēc sadedzināšanas, taču tādā 
gadījumā netiks veicināta daudzsološā tehnoloģija par sadedzināšanu skābekļa vidē. Tomēr 
šādai procentuālai daļai nevajadzētu radīt bažas, jo atlikušo daļu veidos inertā gāze argons, 
kā arī slāpeklis un skābeklis.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
vietas stāvokli un ietver noplūdes 
iespējamību;

16) „nozīmīgs pārkāpums” ir pārkāpums, 
kas attiecas uz ievadīšanas vai 
uzglabāšanas darbībām vai uzglabāšanas 
kompleksa darbību, kas būtiski palielina 
noplūdes iespējamību;

Or. en

Pamatojums

„Nozīmīga pārkāpuma” definīcijai ir īpaši jāattiecas uz iespēju, ka kaut kas var gadīties 
apakšzemes līmenī, un līdz ar to ir jāparedz reāli korektīvi pasākumi, lai novērstu iespējamo 
noplūdes risku nākotnē. 

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) „korektīvie pasākumi” ir pasākumi, 
kurus veic, lai novērstu nozīmīgus 
pārkāpumus vai noslēgtu noplūdes, 

17) „korektīvie pasākumi” ir pasākumi, 
kurus veic, lai novērstu nozīmīgus 
pārkāpumus, tādējādi novēršot vai apturot 
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tādējādi novēršot vai līdz minimumam 
samazinot CO2 izplūdi no uzglabāšanas 
kompleksa;

noplūdi;

Or. en

Pamatojums

Precīzāk definēti nepieciešamie korektīvie pasākumi gadījumiem, ja tiks atklāti nozīmīgi 
pārkāpumi. Nav pieņemama nekāda CO2 noplūde, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību 
vai vidi.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ģeoloģisku veidojumu par uzglabāšanas 
vietu var izvēlēties tikai tad, ja saskaņā ar 
piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem 
nav paredzams noplūdes risks, kas var 
radīt negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību 
vai vidi.

Or. en

Pamatojums

Šī prasība jānosaka skaidrāk, nekā to ierosina Komisija.  Būtu pilnīgi nepieņemami, ja 
komerciālos nolūkos izmantojamai glabātuvei tiktu izsniegta atļauja, paredzot, ka ir 
iespējama noplūde (izmantojot vārdnīcas „Oxford English Dictionary” definīciju —
„uzskatāma par iespējamu”), kam būtu kaitīga ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ģeoloģiskā veidojuma piemērotību 
izmantošanai par uzglabāšanas vietu 
nosaka, noskaidrojot potenciālā 

3. Ģeoloģiskā veidojuma piemērotību 
izmantošanai par uzglabāšanas vietu 
nosaka, noskaidrojot potenciālā 
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uzglabāšanas kompleksa un apkārtējās 
teritorijas raksturlielumus un veicot to 
novērtējumu saskaņā ar kritērijiem, kas 
paredzēti I pielikumā.

uzglabāšanas kompleksa un apkārtējās 
teritorijas raksturlielumus un veicot to 
novērtējumu saskaņā ar kritērijiem, kas 
paredzēti I pielikumā, kā arī ņemot vērā 
paraugpraksi un Komisijas izstrādātas 
vadlīnijas.

Or. en

Pamatojums

Pielikumos ir iekļautas pamatprasības iespējamo uzglabāšanas vietu novērtēšanai, taču 
īstenošanas process uzlabosies un sabiedrības uzticēšanās pieaugs, ja tiks paredzēta arī 
prasība ņemt vērā paraugprakses piemērus un tiks sagatavotas vadlīnijas, ar kurām palīdzēt 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka izpētes atļauju 
piešķiršanas procedūra ir pieejama visām 
struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
kritērijiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka izpētes atļauju 
piešķiršanas procedūra ir pieejama visām 
struktūrām, kurām ir nepieciešamā spēja, 
un ka atļaujas tiek piešķirtas, pamatojoties 
uz objektīviem, publicētiem 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Procedūrā jāņem vērā, ka izpētes atļauju 
īpašnieku rīcībā būs izpētes gaitā iegūti 
dati, un viņiem būs priekšrocības, 
pretendējot uz uzglabāšanas atļaujas 
saņemšanu laikā, kad izpētes atļauja vēl ir 
spēkā. Gadījumā, ja izpētes atļaujas 
īpašnieks nevēlas pieteikties uz 
uzglabāšanas atļaujas saņemšanu, vai arī 
gadījumā, ja tas neatbilst citiem 
nosacījumiem, dalībvalstis var ieviest 
prasību par to datu pārdošanu vai 
nodošanu, kuri iegūti laikā, kad bija 
spēkā izpētes atļauja, lai šādi veicinātu 
konkurenci saistībā ar uzglabāšanas 
atļaujām.

Or. en
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Pamatojums

Jānovērš no Komisijas priekšlikuma izrietošā iespējamā pretruna. Kaut arī 
nediskriminējošam jābūt gan izpētes, gan uzglabāšanas atļauju piešķiršanas procesam, 
uzņēmēji negribēs veikt komerciālu izpēti, ja viņiem netiks dota iespēja iesaistīties arī 
CO2 uzglabāšanā, vai arī ja viņu ieguldījumi netiks kompensēti. Tāpēc izpētes atļauju 
piešķiršanā ir jāņem vērā tās tiešā saistība ar sekojošo uzglabāšanas atļauju piešķiršanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izpētes atļaujas tiek piešķirtas attiecībā 
uz ierobežotu teritoriju. Atļaujas termiņš 
nepārsniedz laika posmu, kāds 
nepieciešams tās iespējamās vietas izpētei, 
attiecībā uz kuru šī atļauja piešķirta. 
Dalībvalstis var pagarināt atļaujas 
termiņu, ja izpēte tiek veikta atbilstoši 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais termiņš daudzos gadījumos būs par īsu. Var uzskatīt, ka tās 
dalībvalstis, kuras izsniedz izpētes atļaujas, patiešām vēlas nodrošināt drošu 
CO2 uzglabāšanu. Tāpēc tām var ļaut pašām noteikt prasības attiecībā uz izpētes atļauju 
termiņiem, neraizējoties par iespējamu lieku kavēšanos.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo 
CO2 uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 
netiek atļauta kompleksa izmantošana 

4. Izpētes atļaujas turētājam ir ekskluzīvas 
tiesības izpētīt potenciālo 
CO2 uzglabāšanas kompleksu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atļaujas derīguma laikā 
netiek atļauta kompleksa izmantošana 
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konfliktējošām vajadzībām. konfliktējošām vajadzībām, un, ka 
piešķirot CO2 uzglabāšanas vietas izpētes 
atļaujas, tiek ievērotas un nodrošinātas to 
trešo personu intereses un īpašumtiesības, 
kurām ir ogļūdeņražu, ogļu vai citu 
minerālu ieguves licences šajās vietās.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai uzsvērtu arī citu uzņēmumu tiesības, kuri strādā tajā pašā 
ģeogrāfiskajā apgabalā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izpētes atļauja pēc tās termiņa beigu 
datuma vairs nav derīga, ja vien tās 
īpašnieks pirms šī datuma nav pieteicies 
uzglabāšanas atļaujas saņemšanai šajā 
pašā apgabalā saskaņā ar 6. pantu.
Izpētes atļaujas īpašniekam vienīgajam ir 
tiesības pieteikties uz uzglabāšanas 
atļaujas saņemšanu saskaņā ar 6. un 
7. pantu vēl pirms izpētes atļaujas termiņa 
beigām.  

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
vietas tiek ekspluatētas tikai ar 
uzglabāšanas atļauju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
vietas tiek ekspluatētas tikai ar 
uzglabāšanas atļauju, ka katrā 
uzglabāšanas vietā darbojas tikai viens 
operators, un ka atļaujas darbības laikā 
uzglabāšanas kompleksu nevar izmantot 
konfliktējošām vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu pilnīga skaidrība par atbildību un saistībām, katrā uzglabāšanas vietā drīkst 
darboties tikai viens operators; tas jo īpaši jāuzsver, lai izvairītos no konfliktiem ar naftas 
ieguves tiesību īpašniekiem gadījumos, ja paredzēta uzglabāšana zem jūras gultnes.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzglabāšanas 
atļauju piešķiršanas procedūra ir pieejama 
visām struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
kritērijiem.

2. Neskarot 5. panta 4.a punktu, 
dalībvalstis izstrādā tādu izpētes atļauju 
piešķiršanas procedūru, lai censtos 
nodrošināt, ka tā ir pieejama visām 
struktūrām, kurām ir nepieciešamā 
kapacitāte, un ka atļaujas tiek piešķirtas, 
pamatojoties uz objektīviem, publicētiem 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma izriet iespējama pretruna attiecībā uz procedūrām. Kaut ideālā 
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gadījumā kontraktu piešķiršanas procesam jābūt nediskriminējošam, šādi tiek kavētas 
ierosmes izpētes darba veikšanai. Tāpēc šis grozījums jāaplūko saistībā ar ierosināto 
grozījumu 5. panta 2. punktam.  

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) pieteikuma iesniedzēja un potenciālā 
operatora (ja tas nav pieteikuma 
iesniedzējs) nosaukums un adrese;

1) potenciālā operatora nosaukums un 
adrese;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzējam 
vai potenciālajam operatoram ir vajadzīgā 
tehniskā kompetence;

2) pierādījumi, ka potenciālajam 
operatoram ir vajadzīgā tehniskā 
kompetence;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noskaidrot tieši par darbību atbildīgās organizācijas tehnisko kompetenci.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4) kopējais ievadāmā un uzglabājamā 
CO2 apjoms, kā arī paredzamie avoti, 
CO2 plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums
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CO2 plūsmu sastāvs un ievadīšanas ātrums; un spiediens, ievadīšanas iekārtas un 
transportēšanas paņēmieni;

Or. en

Pamatojums

Lai varētu veikt pienācīgu novērtējumu, nepieciešama visa svarīgākā informācija.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) pierādījumi par finansiālo 
nodrošinājumu vai cita līdzvērtīga 
garantija, kas nepieciešama saskaņā ar 
19. pantu.

9) pirms CO2 ievadīšanas procesa sākuma 
— pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja 
finansiālo stāvokli un viņa spēju iesniegt 
nodrošinājumu vai cita līdzvērtīga 
garantija, kas nepieciešama saskaņā ar 
19. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu šo direktīvu, pieteikuma iesniegšanas laikā būs pietiekami, ja tiks iesniegti 
pierādījumi par uzņēmuma vai tā mātessabiedrības finansiālo stāvokli.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9 a) paredzētā informācija sabiedrībai un 
apspriešanās plāns saskaņā ar Direktīvu 
2003/4/EK, ar ko jācenšas nodrošināt, lai 
sabiedrībai būtu pieejama iespējami plaša 
tehniskā un cita lēmumu pieņemšanai 
vajadzīgā informācija gan brīdī, kad 
pieteikums tiek iesniegts, gan tad, kad tiek 
veikti grozījumi, kā arī lai sabiedrībai 
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būtu oficiāla iespēja kompetentajai 
iestādei iesniegt savus komentārus.

Or. en

Pamatojums
Tiek pastiprinātas pašreizējās tiesiskās prasības par vides informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) uzglabāšanas vietas pārvaldība būs 
finansiāli stabila un tehnisko kompetenci 
apliecinājuša uzņēmuma ziņā;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi noteikt skaidras un juridiski saistošas atbildības jomas. Saskaņā ar definīciju, 
tehnisko kompetenci apliecinājis uzņēmums norīkos atbilstošu personālu uzglabāšanas vietas 
ikdienas pārvaldībai.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) gadījumā, ja vienā un tajā pašā 
hidrostatiski savienotajā sistēmā ievadi 
veic vairāk nekā viens operators, 
iespējamai spiedienu mijiedarbībai jābūt 
tādai, lai abas puses vienlaicīgi varētu 
izpildīt šīs direktīvas prasības; 
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Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei jāgādā par to, lai netiktu izsniegtas atļaujas diviem operatoriem, kuri 
var izmantot hidrostatiski savienotu uzglabāšanas sistēmu, turklāt daļēji tāpēc, ka divu 
paralēlu ievades operatoru gadījumā būs grūti precīzi noteikt, kā sadalīt atbildību par 
saistībām.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Komisija ir sniegusi atzinumu par 
sākotnējo atļauju saskaņā ar 10. panta 
1. punktu;

2) vai nu Komisija nav iesniegusi 
paziņojumu par iebildumiem saskaņā ar 
10. panta f) apakšpunktu, vai arī ir 
panākta vienošanās starp kompetento 
iestādi un Komisiju, un tā ir publicēta 
saskaņā ar minēto noteikumu;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ieteiktais formulējums, ar ko aizstāt 8. panta 2. un 3. punktu un nodrošināt 
noteikumu atbilstību 10. panta jaunajam formulējumam.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) kompetentā iestāde ir ņēmusi vērā šo 
atzinumu saskaņā ar 10. panta 2. punktu.

3) kompetentā iestāde ir sniegusi 
skaidrojumu un piemērotos gadījumos arī 
pamatojumu, atbildot visiem tiem 
sabiedrības pārstāvjiem, kuri konkrēti un 
individuāli komentējuši pieteikumu un 
kuru vārds un adrese ir minēti.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde pilnībā ņem vērā konkrētus komentārus, ieteikumus 
un bažas, ko sabiedrības pārstāvji izteikuši individuāli, nevis kā kādas petīcijas parakstītāji 
vai organizēta elektroniska lobija pārstāvji.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējo uzglabāšanas atļauju 
pārskatīšana Komisijā

Uzglabāšanas atļauju apstiprināšana

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

Dalībvalstis nosaka šādu procedūru:

a) pieteikumu iesniedzēji kompetentajai 
iestādei iesniedz visu nepieciešamo 
dokumentu divas kopijas;
b) pēc pieteikumu iesniedzēju dokumentu 
saņemšanas kompetentā iestāde informē 
Komisiju par katra pieteikuma detaļām un 
citu informāciju, ko kompetentā iestāde 
ņem vērā lēmuma pieņemšanā par 
uzglabāšanas atļaujas piešķiršanu;
c) pieprasīto dokumentu saņemšanu 
Komisija apstiprina kompetentajai 
iestādei;
d) kompetentā iestāde informē Komisiju 
par uzglabāšanas atļaujas izsniegšanu un 
laiku, kad tas notiek;
e) Komisija nekavējoties apstiprina, ka tā 
ir saņēmusi paziņojumu par atļaujas 
izsniegšanu;
f) Komisija viena kalendārā mēneša laikā 
pēc informācijas saņemšanas par 
uzglabāšanas atļaujas izsniegšanu var 
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informēt kompetento iestādi par saviem 
iebildumiem, kas izriet no šīs direktīvas 
prasībām; pēc šādu iebildumu 
saņemšanas atļauju aptur līdz tiek 
panākta un publicēta vienošanās starp 
kompetento iestādi un Komisiju;
g) uzglabāšanas atļauja uzskatāma par 
apstiprinātu, ja minētajā laika posmā 
Komisijas iebildumi nav saņemti.

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka tās rīcībā būs seši mēneši, lai par savu lēmumu 
paziņotu kompetentajai iestādei. Tā ir neiedomājama birokrātija un to nekādā ziņā nevar 
atbalstīt. 
Referents atzīst, ka Komisijai ir jābūt tiesībām veikt galīgo pārbaudi, jo, ja cilvēka veselība 
vai vide kādā dalībvalstī netiks pienācīgi aizsargāta, var mazināties sabiedrības uzticēšanās 
CCS visā Eiropā.  
Grozījumā ierosinātā procedūra ļaus Komisijai strādāt paralēli ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. 

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka būtiskas 
izmaiņas neievieš, ja nav izsniegta jauna 
uzglabāšanas atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka būtiskas 
izmaiņas neievieš, ja nav izsniegta jauna 
uzglabāšanas atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu. Uzglabāšanas atļaujas var 
grozīt, ja nepieciešams ieviest kādas 
nelielas izmaiņas saskaņā ar vadlīnijām, 
kuras sagatavo Komisija.

Or. en
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Pamatojums

Šie grozījumi nodrošina lielāku juridisku noteiktību.  Jāpievērš uzmanība tam, ka arī 
16. pantā kompetentajai iestādei dotas tiesības pieprasīt rīkoties noplūdes novēršanai vai arī 
rīkoties pašai.

Jāņem vērā arī ziņotāju un citu avotu sniegtā informācija (3. panta a) apakšpunkts). 

Kompetentajai iestādei nav jāgaida sarunu iznākums, lai operatoram pieprasītu veikt 
samaksu no pieejamajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde pārskata un 
vajadzības gadījumā atjaunina vai atsauc 
uzglabāšanas atļauju:

3. Kompetentā iestāde pārskata un 
vajadzības gadījumā atjaunina vai atsauc 
uzglabāšanas atļauju, vai arī atļaujas 
īpašniekam pieprasa veikt koriģējošus 
pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Sk. 11. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju par nopietniem 
pārkāpumiem vai noplūdēm;

a) ja saskaņā ar 16. panta 1. punktu tā ir 
saņēmusi informāciju vai tai kļuvis zināms 
par nopietniem pārkāpumiem vai 
noplūdēm, kam var būt negatīva ietekme 
uz cilvēka veselību vai vidi;

Or. en
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Pamatojums

Sk. 11. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir 
veikusi darbības uzglabāšanas atļaujas 
pārskatīšanai, atjaunināšanai vai 
atsaukšanai saskaņā ar 3. punktu 
kompetentā iestāde vai nu izdod jaunu 
uzglabāšanas atļauju, vai slēdz 
uzglabāšanas vietu saskaņā ar 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Atļaujas 
atsaukšanas gadījumā līdz jaunas 
uzglabāšanas atļaujas izdošanai atbildību 
par uzglabāšanas vietu, tostarp visus 
izrietošos juridiskos pienākumus, uzņemas 
kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei 
radušās izmaksas iespēju robežās piedzen 
no iepriekšējā operatora¸ tostarp arī no 
finansiāla nodrošinājuma līdzekļiem 
saskaņā ar 19. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sk. 11. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
CO2 eksports uz trešām valstīm 
ģeoloģiskās uzglabāšanas nolūkos
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1. Ja CO2 eksportē no Kopienas uz trešām 
valstīm ģeoloģiskās uzglabāšanas 
nolūkos, tad šīs gāzes īpašnieks iesniedz 
eksporta apstiprinājuma pieteikumu 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei.
2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā 
iestāde lūdz saņēmējas valsts kompetentās 
iestādes piekrišanu.
3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā 
iestāde eksportu var apstiprināt tikai tad, 
ja:
a) saņēmējas valsts kompetentā iestāde 
devusi piekrišanu;
b) iespējams nodrošināt, ka 
CO2 ģeoloģiskā uzglabāšana saņēmējā 
valstī notiek saskaņā ar šīs direktīvas 
prasībām;
c) uz CO2 ģeoloģisko uzglabāšanu attiecas 
saņēmējas valsts emisiju tirdzniecības 
sistēma, kas ir saistīta ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu atbilstoši Direktīvai 
2003/87/EK. 
4. CO2 eksportu neatļauj, ja nav saņemta 
Komisijas piekrišana.

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvu nedrīkst aizliegt CO2 eksporta iespēju ģeoloģiskās uzglabāšanas nolūkos, ja 
uzglabāšanas kārtība atbilst ES drošības kritērijiem.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CO2 plūsma gandrīz pilnībā sastāv no 
oglekļa dioksīda. Tāpēc ir aizliegts 
pievienot plūsmai atkritumus vai citas 
vielas, lai šādi no tām atbrīvotos. Tajā pašā 

1. CO2 plūsma par ne mazāk kā 90 %
sastāv no oglekļa dioksīda. Tāpēc ir 
aizliegts pievienot plūsmai atkritumus vai 
citas vielas, lai šādi no tām atbrīvotos. Tajā 



PE407.716v01-00 30/53 PR\726692LV.doc

LV

laikā CO2 plūsmā var būt nejauši 
iekļuvušas vielas, kas radušās CO2 avotā, 
uztveršanas vai ievadīšanas procesā. Šādu 
vielu koncentrācijai jābūt zemākai par 
līmeni, kas apdraud uzglabāšanas vietas 
integritāti un attiecīgo transporta 
infrastruktūru, kā arī rada nozīmīgu risku 
videi vai pārkāpj attiecīgo Kopienas tiesību 
aktu prasības.

pašā laikā CO2 plūsmā var būt nejauši 
iekļuvušas vielas, kas radušās CO2 avotā, 
uztveršanas vai ievadīšanas procesā¸ un 
drīkst pievienot arī izsekojamas vielas, lai 
atvieglotu uzraudzību un varētu pārbaudīt 
CO2 pārvietošanos. Šādu vielu 
koncentrācijai jābūt zemākai par līmeni, 
kas apdraud uzglabāšanas vietas integritāti 
un attiecīgo transporta infrastruktūru, kā arī 
rada risku videi vai pārkāpj attiecīgo 
Kopienas tiesību aktu prasības.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „gandrīz pilnībā” nesniedz pietiekamu skaidrību. Vairāk nekā 90 % lielu īpatsvaru var 
prasīt tikai tad, ja to paredz attiecināt vienīgi uz uztveršanas procesiem pēc sadedzināšanas, 
taču tādā gadījumā netiks veicināta daudzsološā tehnoloģija par sadedzināšanu skābekļa 
vidē. Tomēr bažām nevajadzētu rasties, jo šajā stadijā CO2 plūsmas atlikušo daļu veidos 
inertā gāze argons, kā arī slāpeklis un skābeklis. 

Līdzīgi nepieņemams ir arī vārds „nozīmīgu”. Nedrīkst pieļaut piesārņojuma apjomu, kas 
pārsniedz pieņemamus standartus un var radīt jebkādu apdraudējumu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka operators veic 
ievadīšanas vietas, uzglabāšanas 
kompleksa (tostarp, ja iespējams, CO2 
strūklas) un, ja nepieciešams, apkārtējās 
vides monitoringu, lai:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka operators veic 
ievadīšanas vietas, uzglabāšanas 
kompleksa (tostarp CO2 strūklas) un, ja 
nepieciešams, apkārtējās vides 
monitoringu, lai:

Or. en

Pamatojums

Ikviena uzraudzības plāna svarīgākā daļa ir noteikt, vai CO2 glabāšanas gaitā ir kādas 
nozīmīgas izmaiņas (jo īpaši tad, ja bijusi kāda gāzes pārvietošanās, kas var radīt noplūdi), 
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un vai ir nepieciešama kāda rīcība, lai izmaiņas novērstu.

CO2 strūklas uzraudzība ir ļoti svarīga, ja ir paredzama iespējama noplūde, tāpēc vārdi „ja 
iespējams” ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārbaudītu uzglabātās 
CO2 daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Sk. 13. panta 1. punkta pamatojumu, ievada daļu.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteiktu nozīmīgu nelabvēlīgu iedarbību 
uz apkārtējo vidi, cilvēku populācijām vai 
apkārtējās biosfēras izmantotājiem;

(d) noteiktu nelabvēlīgu iedarbību uz 
apkārtējo vidi, cilvēku populācijām vai 
apkārtējās biosfēras izmantotājiem;

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujama nekāda negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi, tāpēc vārds „nozīmīgu” 
ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) uzglabāšanas vietas īstermiņa un 
ilgtermiņa drošības un veseluma 
novērtējuma atjaunošana, tostarp 
novērtējums par to, vai uzglabātais 
CO2 varēs tikt bez noplūšanas glabāts 
neierobežoti ilgu laika posmu.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 13. panta 1. punkta ievada daļai.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Monitoringa pamatā ir monitoringa 
plāns, kuru operators izstrādājis atbilstoši 
II pielikuma prasībām, iesniedzis 
apstiprināšanai un kuru kompetentā iestāde 
ir apstiprinājusi, saskaņā ar 7. panta 
5. punktu un 9. panta 5. punktu. Plānu 
atjaunina saskaņā ar II pielikuma prasībām 
un jebkurā gadījumā ik pēc pieciem 
gadiem, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. 
Atjauninātos plānus atkārtoti iesniedz 
apstiprināšanai kompetentajā iestādē.

2. Monitoringa pamatā ir monitoringa 
plāns, kuru operators izstrādājis atbilstoši 
II pielikuma prasībām, tostarp iekļaujot 
detaļas par monitoringu saskaņā ar 
vadlīnijām, kuras izstrādātas atbilstoši 
Direktīvas 2003/87/EK 14. pantam un 
23. panta 2. punktam, kuru iesniedzis 
apstiprināšanai un kuru kompetentā iestāde 
ir apstiprinājusi saskaņā ar 7. panta 
5. punktu un 9. panta 5. punktu. Plānu 
atjaunina saskaņā ar II pielikuma prasībām 
un jebkurā gadījumā ik pēc pieciem 
gadiem, lai ņemtu vērā pārmaiņas 
noplūdes riska novērtējumā, jaunas 
zinātnes atziņas un labākās pieejamās 
tehnoloģijas sasniegumus. Atjauninātos 
plānus atkārtoti iesniedz apstiprināšanai 
kompetentajā iestādē. Monitoringa plānu 
un visus atjauninātos plānus publisko, lai
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varētu veikt sabiedrisko kontroli.

Or. en

Pamatojums

Monitoringa un ziņošanas prasības ir jāsaskaņo ar Emisiju tirdzniecības sistēmas direktīvā 
paredzētajām.
 Regulatīvais process ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieredzi un jaunas tehniskās zināšanas. 
 Lai sekmētu uzticēšanos, jāuzsver sabiedriskās kontroles iespēja pār monitoringa plāniem.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) pierādījumus par finansiālā 
nodrošinājuma sniegšanu saskaņā ar 
19. pantu un 9. panta 9. punktu;

3) pierādījumus par finansiālā 
nodrošinājuma sniegšanu un iemaksu 
saskaņā ar 19. pantu un 9. panta 9. punktu;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek radīta zināma elastība attiecībā uz finansiālo nodrošinājumu, lai atļautu 
ņemt vērā arī ikvienas mātessabiedrības finansiālo stāvokli. 

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kārtējās inspekcijas veic vismaz reizi 
gadā. Tajās pārbauda attiecīgās ievadīšanas 
un monitoringa iekārtas, kā arī visu to 
veidu ietekmi uz vidi, ko rada uzglabāšanas 
komplekss.

3. Kārtējās inspekcijas veic reizi gadā 
pirmos piecus gadus kopš ievadīšanas 
procesa uzsākšanas, bet pēc tam — tik 
bieži, cik kompetentā iestāde uzskata par 
nepieciešamu. Tajās pārbauda attiecīgās 
ievadīšanas un monitoringa iekārtas, kā arī 
visu to veidu ietekmi uz vidi, ko rada 
uzglabāšanas komplekss.
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Or. en

Pamatojums

Iespējamās problēmas visticamāk parādīsies jau drīz pēc ievadīšanas procesa uzsākšanas, 
tāpēc jāveic regulāras inspekcijas. Tomēr dažādu glabāšanas vietu ģeoloģiskie apstākļi būs 
atšķirīgi, tāpēc kompetento iestāžu ziņā ir lemt par to, vai attiecīgajos apstākļos piemērojami 
garāki inspekciju starplaiki.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nopietnu 
pārkāpumu vai noplūžu gadījumā operators 
par tām nekavējoties ziņo kompetentajai 
iestādei un veic vajadzīgos korektīvos 
pasākumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nopietnu 
pārkāpumu vai noplūžu gadījumā, kam var 
būt negatīva ietekme uz cilvēka veselību 
vai vidi, operators par tām nekavējoties 
ziņo kompetentajai iestādei un veic 
vajadzīgos korektīvos pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzglabāšanas vietu operatoriem rodas lielāka juridiska skaidrība, jo 
kompetentajai iestādei tiek izvirzīta prasība pamatot savus pieprasījumus, vienlaikus stiprinot 
kompetentās iestādes spēju rīkoties, ja ir kāds atļaujas nosacījumu pārkāpums vai jebkāds 
apdraudējums cilvēka veselībai vai videi.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
pieprasīt, lai operators veiktu papildu vai 
citus korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā.  Tā turklāt var 
jebkurā laikā pati veikt korektīvos 
pasākumus un pēc tam piedzīt izmaksas 

3. Kompetentā iestāde jebkurā laikā var 
prasīt, lai operators veiktu papildu vai citus 
korektīvos pasākumus, kas nav minēti 
korektīvo pasākumu plānā, ja šajā plānā 
paredzētie pasākumi bijuši neefektīvi, ja 
kopš korektīvo pasākumu plāna 
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no operatora. pieņemšanas būtiski mainījušies apstākļi, 
kā arī ja pastāv risks, ka noplūdei var būt 
negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Sk. 16. panta 1. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja operators neveic vajadzīgos
korektīvos pasākumus, tos veic kompetentā 
iestāde un pēc tam piedzen izmaksas no 
operatora.

4. Ja operators paredzētajā laikā neveic 
korektīvos pasākumus, lai novērstu 
noplūdi, kam var būt negatīva ietekme uz 
cilvēka veselību vai vidi, tos veic 
kompetentā iestāde un pēc tam piedzen 
izmaksas no operatora.

Or. en

Pamatojums

Sk. 16. panta 1. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc operatora lūguma, kad to ir 
apstiprinājusi kompetentā iestāde;

b) pēc operatora lūguma, kad to ir 
apstiprinājusi kompetentā iestāde; vai

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pienākumus, kas minēti 2. punktā, 
izpilda, pamatojoties uz pēcslēgšanas 
plānu, kuru operators izstrādā, ievērojot 
labāko praksi un saskaņā ar II pielikuma 
2. punkta prasībām. Provizorisku 
pēcslēgšanas plānu iesniedz kompetentajai 
iestādei, lai saņemtu tās apstiprinājumu, 
saskaņā ar 7. panta 7. punktu un 9. panta 
7. punktu. Pirms uzglabāšanas vietas 
slēgšanas saskaņā ar 1. punkta a) vai 
b) apakšpunktu provizorisko pēcslēgšanas 
plānu:

3. Pienākumus, kas minēti 2. punktā, 
izpilda, pamatojoties uz pēcslēgšanas 
plānu, kuru operators izstrādā, ievērojot 
labāko praksi, pamatojoties uz Komisijas 
izstrādātām vadlīnijām un saskaņā ar 
II pielikuma 2. punkta prasībām. 
Provizorisku pēcslēgšanas plānu iesniedz 
kompetentajai iestādei, lai saņemtu tās 
apstiprinājumu, saskaņā ar 7. panta 
7. punktu un 9. panta 7. punktu. Pirms 
uzglabāšanas vietas slēgšanas saskaņā ar 
1. punkta a) vai b) apakšpunktu 
provizorisko pēcslēgšanas plānu:

Or. en

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atjaunina pēc vajadzības, jo īpaši ņemot 
vērā labāko praksi;

a) atjaunina pēc vajadzības, ņemot vērā 
riska analīzi, labāko praksi un 
tehnoloģiskos uzlabojumus, taču 
neizvirzot jaunas, nepamatotas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 1. Ja uzglabāšanas vieta ir slēgta saskaņā ar 
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17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku. Tādēļ 
operators sagatavo ziņojumu, kurā 
dokumentē atbilstību šim kritērijam, un 
iesniedz to kompetentajai iestādei, lai tā 
varētu apstiprināt atbildības nodošanu.

17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
atbildību par slēgto uzglabāšanas vietu, 
tostarp visus izrietošos juridiskos 
pienākumus, nodod kompetentajai iestādei 
pēc tās iniciatīvas vai pēc operatora 
lūguma, ja visi pieejamie pierādījumi 
liecina, ka uzglabātais CO2 bez noplūšanas 
tiks glabāts neierobežoti ilgu laiku, un ka 
visas uzglabāšanas atļaujā iekļautās 
prasības par atbildības nodošanu ir 
izpildītas. Tādēļ operators sagatavo 
ziņojumu, kurā dokumentē atbilstību šim 
kritērijam, un iesniedz to kompetentajai 
iestādei, lai tā varētu apstiprināt atbildības 
nodošanu.

Or. en

Pamatojums

Operatoram dod juridisku noteiktību. Kritērijos, protams, būs paredzēts, ka CO2  tiek 
uzglabāts bez noplūdes iespējas.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopā ar 3. punktā minēto apstiprinājuma 
lēmumu kompetentā iestāde saskaņā ar 
17. panta 2. un 3. punktu var paziņot 
operatoram atjauninātas prasības par 
uzglabāšanas vietas noslēgšanu un 
ievadīšanas iekārtu demontāžu. Atbildības 
nodošana notiek tad, kad uzglabāšanas 
vieta ir noslēgta un ievadīšanas iekārtas 
demontētas.

4. Kopā ar 3. punktā minēto apstiprinājuma 
lēmumu kompetentā iestāde saskaņā ar 
17. panta 2. un 3. punktu var paziņot 
operatoram atjauninātas un pamatotas 
prasības par uzglabāšanas vietas 
noslēgšanu un ievadīšanas iekārtu 
demontāžu. Atbildības nodošana notiek 
tad, kad uzglabāšanas vieta ir noslēgta un 
ievadīšanas iekārtas demontētas.

Or. en

Pamatojums

Operatoram jābūt drošam, ka kompetentā iestāde neizvirzīs juridiski nepamatotas prasības, 
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jo tas var sekmēt izvairīšanos no ilgtermiņa atbildības par glabāšanas vietu, taču šis ir viens 
no direktīvas pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja konstatē noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus, monitoringu atsāk tādā 
apmērā, lai izvērtētu problēmas nopietnību 
un korektīvo pasākumu efektivitāti. 

5. Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. 
līdz 4. punktu monitoringu var pārtraukt. 
Tomēr, ja noplūdes vai nopietnus 
pārkāpumus konstatē pēc monitoringa vai 
citām procedūrām, kas veiktas, lai 
izpildītu spēkā esošos Kopienas tiesību 
aktus, tostarp direktīvu 92/43/EEK, 
2000/60/EK un 2006/118/EK prasības, vai 
arī kādam citam mērķim iegūtas 
informācijas rezultātā, monitoringu atsāk 
tādā apmērā, lai izvērtētu problēmas 
nopietnību un korektīvo pasākumu 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Operatora atbildības nodošanai kompetentajai iestādei jānotiek ar tādiem nosacījumiem, lai 
noplūdes iespēja nepastāvētu vispār un tāpēc nebūtu nepieciešams oficiāls monitoringa 
režīms. Vairākās spēkā esošās direktīvās (Dzīvotņu un Gruntsūdeņu direktīva, Ūdens 
pamatdirektīva) jau tiek prasīts nodrošināt tādu monitoringu, ar kuru var noteikt 
CO2 esamību, un šāda prasība būs arī vairākās jaunās direktīvās (piemēram, Jūras 
stratēģijas direktīva).

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 

6. Pēc atbildības nodošanas kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 1. līdz 4. punktu vairs 
nav iespējams piedzīt izmaksas no 
iepriekšējā operatora. Tas neattiecas uz 
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iepriekšējā operatora. gadījumiem, kuros operatora kļūmes vai 
nolaidības dēļ, kā arī apzināta vai tīša 
viltojuma dēļ atbilstoši 1. punktam 
iesniegtie dati ir balstīti uz neprecīzu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu dalībvalstis tiek aizsargātas pret nolaidīgiem vai krāpnieciskiem 
operatoriem.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms
uzglabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem 
noteikumiem uzrāda piemērotu 
nodrošinājumu, piemēram, finansiālo 
nodrošinājumu vai citu līdzvērtīgu 
garantiju, lai dalībvalsts pārliecinātos, ka 
iesniedzējs spēj izpildīt visus pienākumus, 
kas izriet no atļaujas saņemšanas saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp pienākumus saistībā 
ar slēgšanas procedūru un pēcslēgšanas 
nosacījumiem, kā arī jebkādus citus 
pienākumus, kas izriet no iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
CO2 ievadīšanas procesa uzsākšanas 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem 
uzrāda piemērotu nodrošinājumu, 
piemēram, finansiālo nodrošinājumu vai 
citu līdzvērtīgu garantiju, lai dalībvalsts 
pārliecinātos, ka iesniedzējs spēj izpildīt 
visus pienākumus, kas izriet no atļaujas 
saņemšanas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pienākumus saistībā ar slēgšanas procedūru 
un pēcslēgšanas nosacījumiem, kā arī 
jebkādus citus pienākumus, kas izriet no 
iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Par finansiālā nodrošinājuma garantijām jāpārliecinās tikai pirms CO2 ievadīšanas 
uzsākšanas. Prasīt to jau agrāk nozīmētu radīt nevajadzīgu finansiālu slogu.
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka pieņemamus 
finansiālā nodrošinājuma veidus, 
pienācīgi ņemot vērā starptautiskajā tirgū 
pieejamos produktus un ar tiem saistītās 
izmaksas, turklāt šai izvēlei jābūt 
pārredzamai un tādai, lai varētu veikt ar 
riskiem saistītu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt tiesībām diskutēt par finansiālā nodrošinājuma sniegšanas metodēm, 
kurās var arī nebūt paredzēta kapitāla piesaiste, vai arī kuru lietošana neapdraud daudzu 
mazo un vidējo uzņēmumu projektu ekonomisko dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izlemj, kā nodrošināt 
1. punktā minēto piekļuvi. Dalībvalsts 
cenšas nodrošināt godīgu un atvērtu 
piekļuvi, ņemot vērā:

2. Dalībvalsts izlemj, kā nediskriminējoši
nodrošināt 1. punktā minēto piekļuvi. 
Dalībvalsts cenšas nodrošināt godīgu un 
atvērtu piekļuvi, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

Grozījumā uzsvērts, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina transporta un uzglabāšanas iekārtas, ir 
jābūt spējīgiem nodrošināt atbilstošus ienākumus no saviem ieguldījumiem un pārvaldīt
uzņēmumus uz komerciāliem pamatiem saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzību cienīt uzglabāšanas vietas vai 
CO2  transporta tīkla īpašnieka vai 
operatora pienācīgi pamatotās vajadzības 
un visu pārējo personu intereses, kas 
izmanto šīs uzglabāšanas vietas vai tīklu, 
kā arī attiecīgās pārstrādes vai apstrādes 
vietas, kas varētu tikt ietekmētas; kā arī,

d) vajadzību cienīt uzglabāšanas vietas vai 
CO2 transporta tīkla īpašnieka vai 
operatora pienācīgi pamatotās vajadzības 
un pamatotās finansiālās intereses, 
tostarp viņu tiesības slēgt ilgtermiņa 
līgumus par piekļuvi transporta un 
uzglabāšanas iekārtām, ja tas neierobežo 
trešās puses piekļuvi, un ja pieejamā 
jauda netiek pilnībā izmantota atbilstoši 
pašreizējam uzglabāšanas vietas plānam, 
un visu pārējo personu intereses, kas 
izmanto šīs uzglabāšanas vietas vai tīklu,
kā arī attiecīgās pārstrādes vai apstrādes 
vietas, kas varētu tikt ietekmētas; kā arī,

Or. en

Pamatojums

Grozījumā uzsvērts, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina transporta un uzglabāšanas iekārtas, ir 
jābūt spējīgiem nodrošināt atbilstošus ienākumus no saviem ieguldījumiem un pārvaldīt 
uzņēmumus uz komerciāliem pamatiem saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido strīdu izšķiršanas 
procedūru, tostarp iestādi, kas nav saistīta 
ne ar vienu no pusēm un var piekļūt visai 
attiecīgajai informācijai, lai strīdus par 
piekļuvi CO2 transportēšanas tīkliem un 
uzglabāšanas vietām varētu ātri atrisināt, 
ņemot vērā 20. panta 2. punktā minētos 
kritērijus un pušu skaitu, kas var būt 
iesaistītas pārrunās par šādu piekļuvi.

1. Dalībvalstis izveido strīdu izšķiršanas 
procedūru, tostarp iestādi, kas nav saistīta 
ne ar vienu no pusēm un var piekļūt visai 
attiecīgajai informācijai.
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Šai iestādei jācenšas:
a) ātri atrisināt strīdus par 
CO2 infrastruktūras attīstību un piekļuvi 
CO2 transportēšanas tīkliem un 
uzglabāšanas vietām, ņemot vērā 20. panta 
2. punktā minētos kritērijus un pušu skaitu, 
kas var būt iesaistītas pārrunās par šādu 
piekļuvi.

b) veikt starpniecību, ja kompetentajai 
iestādei un izpētes vai uzglabāšanas 
atļauju īpašniekiem rodas domstarpības, 
kas var izvērsties par juridisku strīdu.

Or. en

Pamatojums
Lietderīga var būt tāda strīdu izšķiršanas procedūra, ar kuru var izvairīties no dārgiem un 
ilgstošiem juridiskiem strīdiem, un to nevajadzētu izmantot tikai saistībā ar transporta 
tīkliem. Šādai procedūrai jābūt pieejamai arī strīdos starp kompetento iestādi un operatoriem 
vai atļauju pretendentiem. Tāpēc pārskatīti strīdu izšķiršanas noteikumi jāiekļauj 6. nodaļas 
„Vispārīgi noteikumi” jaunajā 23.a pantā.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izveido vai norīko kompetentu 
iestādi vai iestādes, kas ir atbildīgas par 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi. 
Ja norīko vairāk nekā vienu kompetento 
iestādi, to darbs, kas veikts saskaņā ar šo 
direktīvu, ir jākoordinē.

Dalībvalstis izveido vai norīko kompetentu 
iestādi vai iestādes, kas ir atbildīgas par 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi. 
Ja norīko vairāk nekā vienu kompetento 
iestādi, dalībvalstīm ir jānosaka kārtība, 
kā koordinēt to darbu, kas veikts saskaņā 
ar šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Tehniskās pārbaudes komiteja

Komisija izveido tehniskās pārbaudes 
komiteju, kura palīdz sagatavot 
kompetento iestāžu un operatoru darbā 
izmantojamas paraugprakses vadlīnijas. 
Komitejas darbs ir atklāts un pārredzams.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgto uzglabāšanas vietu reģistrs Uzglabāšanas vietu reģistrs

Or. en

Pamatojums

Uzglabāšanas vietas var darboties ļoti ilgi. To reģistriem jābūt visaptverošiem un jāattiecas 
gan uz tām uzglabāšanas vietām, kas darbojas, gan tām, kas jau ir slēgtas, jo šos reģistrus 
izmantos kā informācijas avotu dažādiem mērķiem. Tomēr, lai novērstu nevajadzīgu 
birokrātiju, ES iestādes par pārmaiņām nav nepieciešams informēt biežāk nekā reizi trīs 
gados.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde izveido un uztur 1. Kompetentā iestāde nekavējoties izveido 
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visu slēgto uzglabāšanas vietu un tās 
ietverošo uzglabāšanas kompleksu reģistru, 
tajā iekļaujot arī šo teritoriju kartes. 

un pēc tam uztur visu darbojošos un slēgto 
uzglabāšanas vietu un tās ietverošo 
uzglabāšanas kompleksu reģistru, tajā 
iekļaujot arī šo teritoriju kartes.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 24. panta virsrakstam.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā valsts iestāde šā reģistra 
datus ņem vērā attiecīgajās plānošanas 
procedūrās, kā arī izdodot atļaujas jebkādai 
darbībai, kura var ietekmēt vai kuru var 
ietekmēt CO2 ģeoloģiska uzglabāšana 
slēgtajās uzglabāšanas vietās. 

2. Kompetentā valsts iestāde šā reģistra 
datus ņem vērā attiecīgajās plānošanas 
procedūrās, kā arī izdodot atļaujas jebkādai 
darbībai, kura var ietekmēt vai kuru var 
ietekmēt CO2 ģeoloģiska uzglabāšana 
uzglabāšanas vietās, kuras darbojas vai ir 
slēgtas.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 24. panta virsrakstam.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad reģistrs ir izveidots, un tiklīdz tajā 
parādās jauna informācija, par to ziņo 
Komisijai.

3. Kad reģistrs ir izveidots, par to ziņo 
Komisijai. Atjauninātu reģistru iesniedz ik 
pa trim gadiem kopā ar 25. panta 
1. punktā paredzētajiem ziņojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 24. panta virsrakstam.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"9.a pants "9.a pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visām
sadedzināšanas iekārtām, kuru jauda ir 
300 megavati vai lielāka un kurām 
sākotnējā būvatļauja vai, ja šādu 
procedūru nepiemēro, sākotnējā 
ekspluatācijas atļauja izdota pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
XX/XX/EK(*) stāšanās spēkā, objektā 
pietiek telpas ierīcei, kas nepieciešama 
CO2 uztveršanai un kompresijai, un ka ir 
novērtēta piemērotu uzglabāšanas vietu 
un transporta tīklu pieejamība, kā arī 
tehniskās iespējas CO2 uztveršanas ierīču 
vēlākai uzstādīšanai.

"1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas
elektroenerģiju ražojošās sadedzināšanas 
iekārtas, kuras ir projektētas 
300 megavatu un lielākai nominālajai 
jaudai, kuru paredzamais izmešu 
daudzums pārsniegs 350 g CO2/Kwh, un 
kurām sākotnējā būvatļauja ir pieprasīta 
pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā:

a) tiek izvietotas un projektētas tā, lai 
veicinātu CO2 uztveršanu, vai arī lai 
veicinātu citus veidus, ar kuriem panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazināšanu; 
b) tiek atļautas tikai pēc tam, kad 
kompetentā iestāde ir apstiprinājusi 
operatora sagatavotu ziņojumu, kurā 
norāda paredzēto vietu uztvertā 
CO2 ģeoloģiskajai uzglabāšanai un 
uzrāda veidus (cauruļvada gadījumā —
arī maršrutu) CO2 transportēšanai uz 
uzglabāšanas vietu. Ziņojums jāpublicē 
vēl pirms izsniegtas jebkādas atļaujas. 
Ja nav būvatļaujas, piemēro sākotnējo 
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ekspluatācijas atļauju.” 

Or. en

Pamatojums

Ar šo labojumu precizē prasības attiecībā uz Komisijas ierosināto statusu, kas apliecina 
gatavību veikt uztveršanu.  

Tā sauktā 350 g CO2/Kwh definīcija paredzēta tāpēc, lai nepieļautu nekādu ar oglēm 
kurināmu spēkstaciju būvniecību, ja tās nav sagatavotas pārejai uz CO2 uztveršanu un 
uzglabāšanu. Tomēr dalībvalstīm tiek dota zināma elastība, un šāds ierobežojums netraucēs 
būvēt ne ar gāzi kurināmas termoelektrocentrāles, ne „tradicionālās” ar gāzi kurināmās 
spēkstacijas, ja vien tajās izmantos pašu mūsdienīgāko tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1.a Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
elektroenerģiju ražojošās sadedzināšanas 
iekārtas, kuras ir projektētas 
300 megavatu un lielākai nominālajai 
jaudai, kuru paredzamais izmešu 
daudzums pārsniegs 350 g CO2/Kwh, un 
kurām sākotnējā būvatļauja ir pieprasīta 
2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, tiktu 
darbinātas tā, ka vismaz 90 % no 
CO2 emisijām tiek uztvertas, transportētas 
un uzglabātas piemērotā ģeoloģiskā 
veidojumā, vai arī ar citiem līdzekļiem tiek 
nodrošināta līdzvērtīga emisiju 
samazināšana. 
Ja nav būvatļaujas, piemēro sākotnējo 
ekspluatācijas atļauju.” 

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1.b Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
1. punktā minētās elektroenerģiju 
ražojošās sadedzināšanas iekārtas no 
2025. gada 1. janvāra tiktu darbinātas tā, 
ka vismaz 90 % no CO2 emisijām tiek 
uztvertas un uzglabātas piemērotā 
ģeoloģiskā veidojumā, vai arī ar citiem 
līdzekļiem līdzvērtīgi samazina emisiju 
nokļūšanu atmosfērā.”

Or. en

Pamatojums

Jau šobrīd ir pieejama tehnoloģija CO2 uztveršanai pēc dedzināšanas, turklāt paredzams, ka 
šīs tehnoloģijas izmaksas būtiski samazināsies nākamo desmit gadu laikā un arī vēlāk.  Šīs 
obligātās prasības ieviešana dos nepārprotamu vēstījumu ieguldītājiem un paātrinās CCS 
attīstību.
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Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
32. pants
Direktīva 2001/80/EK
9.a pants - 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1.c Ne vēlāk kā 2015. gadā, kā arī ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību un jaunākos 
zinātnes sasniegumus, Komisija pārskata 
prasības par šā panta piemērošanas 
ierobežojumu, kas paredz attiecināt to 
tikai uz elektroenerģiju ražojošām 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
projektētas 300 megavatu un lielākai 
nominālajai jaudai, un kuru paredzamais 
izmešu daudzums pārsniegs 
350 g CO2/Kwh.”

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no tehnoloģiju attīstības laiks līdz 2015. gadam būs piemērots, lai Komisija rosinātu 
attiecināt CCS prasības uz plašāku sadedzināšanas iekārtu loku.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā turpmāk 
minētos kritērijus. Atkāpes no viena vai 
vairākiem kritērijiem ir pieņemamas, ja tās 
neapdraud raksturojuma vai novērtējuma 
atbilstību saskaņā ar 4. pantu.

Uzglabāšanas vietu raksturojums un 
novērtējums, kas minēts 4. pantā, jāveic 
četros posmos, ņemot vērā labākās 
pieejamās metodes un turpmāk minētos 
kritērijus. Atkāpes no viena vai vairākiem 
kritērijiem var būt pieņemamas 
kompetentajai iestādei, ja tās neapdraud 
raksturojuma vai novērtējuma atbilstību 
saskaņā ar 4. pantu. Komisija lūdz 
tehniskās pārbaudes komitejas palīdzību 
4. panta 3. punktā minēto vadlīniju 
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sagatavošanā, norādot, kā kompetentās 
iestādes var efektīvi izmantot kritērijus 
atbilstoši labākajām pieejamām metodēm.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei ir jānosaka, kāda informācija ir vajadzīga katrā gadījumā, lai varētu 
saprast, kā vislabāk novērtēt noplūdes risku. Daži no kritērijiem ir neskaidri un to svarīgums 
ir visai atšķirīgs, tāpēc ir ļoti svarīgi sagatavot vadlīnijas par labākajām pieejamajām 
metodēm.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums – 1. posms – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāapkopo pietiekams datu daudzums, lai 
izveidotu volumetrisku un dinamisku 
trīsdimensiju (3D) zemes modeli
uzglabāšanas vietai un uzglabāšanas 
kompleksam, tostarp pārsedzošā ieža 
slānim un apkārtējai teritorijai ar 
hidrauliski savienotajām vietām. Šajos 
datos jāiekļauj vismaz šādi būtiski 
kompleksie raksturlielumi:

Lai varētu noteikt noplūdes risku, 
jāapkopo pietiekams informācijas un datu 
daudzums, lai izveidotu volumetrisku un 
dinamisku trīsdimensiju (3D) zemes modeli 
uzglabāšanas vietai un uzglabāšanas 
kompleksam, tostarp pārsedzošā ieža 
slānim un apkārtējai teritorijai ar 
hidrauliski savienotajām vietām. Šajos 
datos jāiekļauj vismaz šādi būtiski 
raksturlielumi par uzglabāšanas 
kompleksu:

Or. en

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums – 1. posms – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dabīgu un mākslīgu tukšumu, kuru dēļ g) tādu dabīgu un mākslīgu izplatīšanās 
ceļu esamība un stāvoklis, kuru dēļ varētu 
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varētu rasties noplūde, esība un stāvoklis; rasties noplūde, to skaitā šahtas un 
urbumi;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Vēl daudzas nākamās desmitgades pasaule izmantos ogles, lai saražotu ievērojamu daļu 
elektrības. Neizmantojot oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģijas, lai novērstu 
CO2 izplūdi atmosfērā, nebūs iespējams sasniegt emisiju samazinājumu pasaules mērogā, kas 
nepieciešams, lai novērstu smagas klimata pārmaiņu sekas.

Direktīvā iekļauti pamatnoteikumi un nosacījumi CCS tehnoloģiju izmantošanai Eiropā. Tā 
ievieš prasības CO2 atdalīšanai, uztveršanai un transportēšanai pa cauruļvadiem. Tajā 
paskaidrota kārtība, kādā tiek izvēlētas un droši izmantotas uzglabāšanas vietas dziļi pazemē.
Tiesību akts nosaka, ka privāts operators nodod atbildību par CO2 ilgtermiņa uzglabāšanu 
dalībvalstij, taču tikai pēc tam, kad ir gandrīz absolūta pārliecība, ka noplūdes iespēja ir 
samazināta līdz minimumam.

Komisija arī ierosina, ka visas jaunās spēkstacijas jābūvē tā, lai tās būtu „gatavas 
uztveršanai”, un lai to darbības laikā varētu uzstādīt CCS iekārtas.

Ne visi apkārtējās vides aizstāvji labvēlīgi izturēsies pret CCS, jo CO2 aprakšana nepavisam 
nav ideāli ekoloģiski labvēlīgs risinājums. Tomēr tā var būt pārejas posma tehnoloģija, kas 
palīdz mūsu industrializētajai civilizācijai iegūt papildu laiku, lai radītu tāda mēroga 
alternatīvas, kas ļautu īstenot liela mēroga pāreju no fosilās degvielas uz tādiem enerģijas 
ražošanas veidiem, kas nerada oglekļa dioksīda emisiju. CCS var izmantot ar gāzi darbināmās 
spēkstacijās, un ar šo tehnoloģiju var samazināt emisijas lielos rūpnieciskos kompleksos. Ar 
CCS un biomasas izmantošanu spēkstacijās ir iespējams panākt negatīvu emisiju rādītāju, 
tādējādi papildinot centienus atjaunojamās enerģijas jomā. Tomēr prioritātei jābūt to 
problēmu risināšanai, kas saistītas ar ogļu izmantošanu.

No ogļu izmantošanas rodas 24 % CO2 emisiju Eiropā, tomēr šis daudzums ir niecīgs, 
salīdzinājumā ar citur saražoto CO2 daudzumu. ASV izmanto ogles, lai saražotu 50 % no tai 
vajadzīgās elektrības, Indijā šis rādītājs ir 70 %, bet Ķīnā — 80 %. Tikai šajās trijās valstīs 
vien tiek projektēts ap 850 jaunu un modernizētu spēkstaciju. Ātri pieaugot pieprasījumam, 
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra paredz ogļu izmantošanas pieaugumu visā pasaulē par 
70 % laikā līdz 2030. gadam, turklāt pat ņemot vērā paredzētos pasākumus, lai veicinātu 
elektrības ražošanu no atjaunojamiem resursiem un samazinātu enerģijas izmantošanu.

CCS izmantošanas ieviešanas nozīmi Eiropā nedrīkst novērtēt par zemu. Pilnīgi izmantojot šīs 
tehnoloģijas potenciālu, varētu nodrošināt CO2 emisiju samazināšanos par 50 % laikā līdz 
2050. gadam. Izšķiroša nozīme CO2 emisiju samazinājuma nodrošināšanā būs maksimālajai 
robežai, kuru enerģētikas nozarei uzliek emisiju tirdzniecības sistēma, jo kvotu cenas atturēs 
no tādu elektrostaciju celtniecības, kas darbināmas ar oglēm un kurām nav CCS iekārtu, tomēr 
svarīgi ir panākt šīs pārmaiņas visas pasaules mērogā.

CCS tehnoloģijas ne tikai prasa sarežģītu infrastruktūru, bet arī samazina kopējo elektrības 
ražošanas procesa efektivitāti par teju 25 %. Tās nenovēršami palielina ar oglēm ražotās 
elektrības cenu ilglaicīga ekonomiskā labuma vārdā. Šīs tehnoloģijas izmantošanas vienīgais 
mērķis ir novērst CO2 emisiju izplūdi atmosfērā, lai palīdzētu cīnīties pret globālo sasilšanu.
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Ja Eiropas Savienība nerādīs piemēru, atbalstot strauju tehnoloģiju attīstību, nebūs cerību 
pārliecināt Indiju un Ķīnu sākt to izmantošanu, kā arī pārliecināt šīs valstis, ka šāda prasība 
būs iekļauta nākotnē paredzētajā starptautiskajā līgumā par cīņu ar klimata pārmaiņām. Ar 
katru nokavēto gadu pieaugs CO2 milzu apjoma izplūde no spēkstacijām, kuras darbina ar 
oglēm, un šī gāze paliks atmosfērā vēl daudzus gadu desmitus.

Sabiedrības pamatotais satraukums par CCS tehnoloģiju izmantošanu jāņem vērā, bet arī 
jāskata kontekstā. Ir paustas bažas, ka inertā CO2 transportēšana un uzglabāšana rada 
briesmas, taču tā nav pielīdzināma metāna transportēšanai un uzglabāšanai, kas ikdienā notiek 
visā Eiropā. Šo toksisko, viegli uzliesmojošo un eksplozīvo, siltumnīcefektu izraisošo gāzi ne 
tikai uzglabā pazemes krātuvēs, bet arī iesūknē miljonos māju — kur to turklāt aizdedzina!

CO2 uztveršanas tehnoloģijas vēl ir relatīvi jaunas. Jārada jauni paņēmieni un jāpielāgo 
esošie, lai tie atbilstu lielo sadedzināšanas iekārtu prasībām. Tomēr ir pierādījumi, ka šos 
šķēršļus var ātri pārvarēt, un pozitīvi jāvērtē fakts, ka 2008. gada maijā uzņēmums Alstom 
kļuva par pirmo lielo ražotāju, kas apgalvoja, ka ar CSS iekārtām nodrošinātas ražotnes būs 
komerciāli pieejamas no 2015. gada, ja vien jau tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs pie 
ierosinātajiem demonstrējumu projektiem, kas palīdzēs mācīties no prakses, pārbaudīt 
tehnoloģijas un samazināt izmaksas.

Pastāv bažas, ka CO2 nevar droši uzglabāt dziļi pazemē, ka tā varētu noplūst un nonākt 
atmosfērā, radot draudus veselībai un tādējādi apdraudot noglabāšanas sākotnējo mērķi.
Oglekļa dioksīds ir dabiska gaisa sastāvdaļa, kuru mēs ieelpojam, un tikai pārmērīga šīs gāzes 
koncentrācija kādā atsevišķā vietā, iespējams, var radīt problēmu. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC) prognozē, ka noplūdes apjoms nebūs lielāks par vienu procentu 
ik 1000 gados, kas ir četras reizes ilgāks periods, nekā visa industriālās civilizācijas vēsture 
kopā. Tomēr referents uzskata, ka nav pieņemama nekāda noplūde, kurai var būt negatīva 
ietekme uz cilvēka veselību vai apkārtējo vidi.

Mūsu pieredze ar CO2 uzglabāšanu vēl ir neliela, un ir ļoti svarīgi, lai uzglabāšanas vietu 
izvēle notiktu piesardzīgi un tikai pēc nopietnas izpētes, bet lielākais noplūdes risks ir 
paredzams iesūknēšanas laikā un tūlīt pēc tam. Tai nevajadzētu būt problēmai, kuru 
neatrisinātu nododam nākamajām paaudzēm. Norvēģijas valdība ziņo, ka pēc 10 gadu ilgas 
iesūknēšanas Sleipner krātuvē zem Ziemeļjūras gultnes nav notikusi nedz noplūde, nedz arī 
gāzes novirzīšanās ārpus paredzētajām robežām. Laikam ritot, noglabātā CO2 kļūst stabilāka, 
tādējādi noplūdes iespējas vēl vairāk samazinās.

Referents atzinīgi novērtē atbildīgo uzņēmumu un organizāciju padomus un ieteikumus šī 
ziņojuma sagatavošanā. Referents īpaši pateicas Komisijai par palīdzību grozījumu 
sagatavošanā, lai pārskatītu un uzlabotu tiesību akta projektu. Tomēr vēl arvien pastāv 
atšķirības nostājā, un referents uzņemas pilnu atbildību par saviem secinājumiem un 
ieteikumiem.

Ilgtermiņā CCS sistēmu izmaksas paredzēts pielīdzināt citām elektrības ražošanas 
tehnoloģijām, ņemtot vērā arī ES emisijas kvotu tirdzniecības ietaupījumu, tomēr pirmajiem 
šo tehnoloģiju lietotājiem būs jāmaksā dārgi, un būs nepieciešams zināms valsts atbalsts.

2007. gada martā Eiropadome apsolīja savu atbalstu 12 lielu CSS demonstrējumiem 
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paredzētu spēkstaciju būvniecībai līdz 2015. gadam. Jācer, ka papildu finansējumu, kas 
nepieciešams šī plāna īstenošanai, varēs nodrošināt vēl pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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