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Pakeitimas 1
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra 
vienintelė prieinama didelio masto 
parodomoji technologija, taikoma siekiant 
surinkti deginant kurą išskiriamą anglies 
dioksidą ir taip gaminti mažo anglies 
dioksido kiekio elektrą;

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra 
prieinama didelio masto parodomoji 
technologija, taikoma siekiant nukreipti 
išmetamą anglies dioksidą taip, kad jis 
nepatektų į atmosferą, o tam, deja, reikia 
daug mažo anglies dioksido kiekio 
elektros, kurią, kaip manoma, ji padeda 
gaminti;

Or. en

Pakeitimas 2
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra 
vienintelė prieinama didelio masto 
parodomoji technologija, taikoma siekiant 
surinkti deginant kurą išskiriamą anglies 
dioksidą ir taip gaminti mažo anglies 
dioksido kiekio elektrą;

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) nėra visiškai 
patikima technologija, taikoma siekiant 
surinkti deginant kurą išskiriamą anglies 
dioksidą;

Or. en

Pakeitimas 3
Vicky Ford
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Nuomonės projektas
A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra 
vienintelė prieinama didelio masto 
parodomoji technologija, taikoma siekiant 
surinkti deginant kurą išskiriamą anglies 
dioksidą ir taip gaminti mažo anglies 
dioksido kiekio elektrą;

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra 
vienintelė prieinama didelio masto 
parodomoji technologija, taikoma siekiant 
surinkti deginant iškastinį kurą išskiriamą 
anglies dioksidą ir taip gaminti mažo 
anglies dioksido kiekio elektrą;

Or. en

Pakeitimas 4
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
B dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra 
alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi
kai kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., 
chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir 
cemento gamybos, smarkiai sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant
CCS technologiją;

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra 
alternatyvų iškastiniam kurui, kai kuriuose 
pramonės sektoriuose, pvz., chemijos, 
plieno, naftos perdirbimo ir cemento 
gamybos, sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį būtų galima tik taikant švarią 
technologiją; tačiau CCS yra technologija, 
kurią taikant siekiama tik valdyti 
išmetamų teršalų kiekio lygį, o ne jį 
sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 5
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
B dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra 
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alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi kai 
kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., 
chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir 
cemento gamybos, smarkiai sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant 
CCS technologiją;

keletas perspektyvių alternatyvų 
iškastiniam kurui, kadangi kai kuriuose 
pramonės sektoriuose, pvz., chemijos, 
plieno, naftos perdirbimo ir cemento 
gamybos, smarkiai sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį galima tik taikant priemones, 
padedančias smarkiai padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; kadangi šiuose 
pramonės sektoriuose išskiriamas anglies 
dioksidas galėtų būti naudojamas elektros 
energijai, cheminiams produktams arba 
degalams gaminti (surinkto anglies 
dioksido naudojimas (angl. Carbon 
Capture Usage – CCU));

Or. en

Pakeitimas 6
Fiona Hall

Nuomonės projektas
B dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra 
alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi kai 
kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., 
chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir 
cemento gamybos, smarkiai sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant 
CCS technologiją;

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra 
alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi kai 
kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., 
chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir 
cemento gamybos, smarkiai sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant 
CCS technologiją; taigi pramonėje 
taikomos CCS technologijos plėtojimas 
yra prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
B a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi anglys ES ekonomikai ir 
toliau yra svarbus dalykas, Europoje jų 
naudojimas ateityje turi būti paremtas 
stabilia plėtros strategija; iššūkis yra tai, 
kad mišri ES energetika po 2030 m. turi 
užtikrinti galimybę ekonomikai nuolatos 
augti išlaikant energetinį valstybių narių 
saugumą ir sparčiai plėtotis naujoms 
energetikos technologijoms, tarp jų ir 
anglių;

Or. pl

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
B a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi kovos su klimato kaita srityje 
patvirtintos politikos kryptys nedavė 
laukiamo rezultato ir daugeliu atvejų lėmė 
pramonės perkėlimą ES bei elektros 
energijos kainų didėjimą ir taip prisidėjo 
prie Europos ekonomikos 
konkurencingumo mažėjimo bei skurdo 
Europos visuomenėje;

Or. ro

Pakeitimas 9
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
B a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi pradėjus dideliu mastu rinkti 
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anglies dioksidą, energijos kaina vis dėlto 
ir toliau didės ir Europos pramonė taps 
dar mažiau konkurencinga, jei ši 
technologija nebus pradėta taikyti 
pasaulio mastu;

Or. lv

Pakeitimas 10
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
B b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi kova su klimato kaita gali 
būti sėkminga tik tuo atveju, jeigu 
konkrečios priemonės bus įgyvendinamos 
pasaulio mastu;

Or. ro

Pakeitimas 11
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali 
suteikti valstybėms narėms galimybę 
reaguojant į paklausą naudoti vietinius
energijos, gaminamos išskiriant anglies 
dioksidą, tiekimo šaltinius ir taip prisidėti 
prie energijos tiekimo įvairinimo ir 
saugumo;

1. pripažįsta, kad taikant CCS 
technologiją padidės energijos sąnaudos, 
t. y. iš elektrinių išskiriamo anglies 
dioksido surinkimui, suslėgimui, 
transportavimui ir užkasimui reikės 
suvartoti 11–40 proc. daugiau energijos; 
taigi mano, kad CCS technologija 
nesuteiks valstybėms narėms galimybės
reaguojant į paklausą sumažinti savo 
priklausomybę nuo energijos, gaminamos 
išskiriant anglies dioksidą, tiekimo šaltinių 
ir taip prisidėti prie energijos tiekimo 
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saugumo; mano, kad išmetamų teršalų 
kiekis mažinamas mažinant bendrą 
suvartojamos energijos kiekį ir sparčiai 
pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių;

Or. en

Pakeitimas 12
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę naudoti 
vietinius energijos, gaminamos išskiriant 
anglies dioksidą, tiekimo šaltinius, nes ja 
pateisinama iškastiniu kuru grindžiamos 
taršos veikla, vykdoma siekiant tęsti 
„įprastinę veiklą“;

Or. en

Pakeitimas 13
Edit Herczog

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti energijos, gaminamos 
išskiriant anglies dioksidą, tiekimo 
šaltinius ir taip prisidėti prie energijos 
tiekimo įvairinimo ir saugumo; tačiau 
atkreipia dėmesį į tai, kad energetikos 
sektoriuje didėjant suvartojamo iškastinio 
kuro kiekiui kartu būtina dideliu mastu 
naudoti CCS technologiją;
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Or. en

Pakeitimas 14
Gaston Franco

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo, 
taip pat išsaugant esamas pramonines 
darbo vietas ir kuriant naujas darbo vietas 
ES;

Or. fr

Pakeitimas 15
Alejo Vidal-Quadras

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti 
valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, 
gaminamos išskiriant anglies dioksidą, 
tiekimo šaltinius ir taip prisidėti prie 
energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo 
bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo;

Or. en
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Pakeitimas 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad CCS technologija gali
suteikti valstybėms narėms galimybę 
reaguojant į paklausą naudoti vietinius 
energijos, gaminamos išskiriant anglies 
dioksidą, tiekimo šaltinius ir taip prisidėti 
prie energijos tiekimo įvairinimo ir 
saugumo;

1. mano, kad CCS technologija galėtų
suteikti valstybėms narėms galimybę 
reaguojant į paklausą naudoti vietinius 
energijos, gaminamos išskiriant anglies 
dioksidą, tiekimo šaltinius ir taip prisidėti 
prie energijos tiekimo įvairinimo ir 
saugumo;

Or. en

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti plataus užmojo priemones, 
padedančias stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir skatinti naudoti 
technologijas, kurias taikant mažinama 
klimato kaita, siekiant nukreipti 
besiplečiančios ekonomikos plėtrą 
alternatyvų, apimančių, pvz., CCS 
technologijas, kurias taikant išskiriama 
mažiau anglies dioksido, kryptimi;

Or. ro

Pakeitimas 18
Alejo Vidal-Quadras

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad ateinančiais 
dešimtmečiais iškastinis kuras ir toliau 
sudarys didžiausią energijos rūšių derinio 
dalį (remiantis Tarptautinės energetikos 
agentūros (TEA) duomenimis, 2030 m. jis 
sudarys 75 proc.), todėl CCS yra 
naudinga technologija, kurią reikia ištirti;

Or. en

Pakeitimas 19
Alejo Vidal-Quadras

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad TEA 2012 m. 
energetikos technologijų perspektyvose 
nurodoma, jog papildomų investicijų į 
elektros energijos sektorių, reikalingų 
siekiant užtikrinti, kad oro temperatūra 
pasaulio mastu nepakiltų daugiau nei 2 
laipsniais, poreikis padidės dar 40 proc., 
jeigu nebus prieinamos CCS 
technologijos;

Or. en

Pakeitimas 20
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad neįtraukus CCS 
technologijos į ilgalaikę energetikos 

2. pažymi, kad dėl CCS technologijos, 
įtrauktos į ilgalaikę energetikos strategiją 



PE516.964v01-00 12/32 AM\1002265LT.doc

LT

strategiją bus labai varžomos nacionaliniu, 
Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos 
pastangos kovoti su klimato kaita;

gali būti labai varžomos nacionaliniu, 
Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos 
pastangos kovoti su klimato kaita, nes bus 
išlaikoma iškastiniu kuru grindžiama 
ekonomika, nepaisant jau pasiekto pigios 
naftos piko, ir nukrypta nuo alternatyvų, 
kurios bet kuriuo atveju duotų naudos, 
t. y. atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių 
ir bendro suvartojamos energijos kiekio 
mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 21
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad neįtraukus CCS
technologijos į ilgalaikę energetikos 
strategiją bus labai varžomos nacionaliniu, 
Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos 
pastangos kovoti su klimato kaita;

2. pažymi, kad naudojant CCS
technologiją gali būti labai varžomos 
nacionaliniu, Sąjungos ir pasaulio 
lygmenimis dedamos pastangos kovoti su 
klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 22
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad neįtraukus CCS 
technologijos į ilgalaikę energetikos 
strategiją bus labai varžomos nacionaliniu, 
Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos 
pastangos kovoti su klimato kaita;

2. pažymi, kad neįtraukus CCS 
technologijos į ilgalaikę energetikos 
strategiją bus labai varžomos nacionaliniu, 
Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos 
pastangos kovoti su klimato kaita, bet 
išlaikomos konkurencingos energijos 
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kainos;

Or. lv

Pakeitimas 23
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo politika bei strategija turėtų 
būti kuriamos tik remiantis patikimais 
faktais, įrodančiais jų teigiamą poveikį 
aplinkai, ES pramonės stabilumui, 
užimtumui ES ir energijos kainų 
prieinamumui gyventojams ir pramonei;

Or. ro

Pakeitimas 24
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją, 
ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 
tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

3. mano, kad ES privalomas tikslas
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
atitinka SESV 194 straipsnio nuostatas, 
kuriomis skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas, energijos taupymas ir naujų 
ir atsinaujinančiųjų energijos formų 
plėtojimas, o tai turi būti atspindėta 
trijuose plataus užmojo energetikos srities 
Sąjungos tiksluose, kuriuos užsibrėžta 
pasiekti iki 2030 m.;

Or. en
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Pakeitimas 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje
sumažėjo investicijos į CCS technologiją, 
ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 
tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

3. mano, kad siekiant įgyvendinti Europos 
ilgalaikius išmetamo anglies dioksido 
kiekio mažinimo tikslus, naujos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijos 
turėtų būti laikomos viena kitą 
papildančiomis, o ne konkuruojančiomis; 
pabrėžia, kad ir atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, ir CCS technologija turi atlikti 
svarbų vaidmenį būsimame ES energijos 
rūšių derinyje; todėl ragina sukurti ir 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, 
ir CCS technologijai pritaikytus 
mechanizmus, kuriais būsimame ES 
2030 m. energetikos ir kovos su klimato 
kaita politikos priemonių rinkinyje būtų 
užtikrintas aiškumas dėl investicijų, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas
taikyti skirtingas mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti sąžiningą jų konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 26
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją,
ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 

3. mano, kad siekti ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sutrukdė investicijos į CCS technologiją, ir 
ragina persvarstyti investicijų į CCS 
technologiją planus alternatyvių anglies 
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tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

dioksido sekvestracijos ir jo kiekio 
mažinimo technologijų naudai;

Or. en

Pakeitimas 27
Laurence J.A.J. Stassen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją,
ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 
tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją;

Or. nl

Pakeitimas 28
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją, 

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją, 



PE516.964v01-00 16/32 AM\1002265LT.doc

LT

ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 
tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

ir todėl ragina vadovautis technologijų 
atžvilgiu neutraliu požiūriu į ES 2030 m. 
tikslus energetikos srityje, kaip 
reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 
dalį, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
taikyti įvairias mažo anglies dioksido 
kiekio energijos gamybos technologijas ir 
užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją; 
pažymi, kad šios technologijos turi būti 
konkurencingos ir teikti naudą 
vartotojams mažesnių energijos kainų 
pavidalu;

Or. lv

Pakeitimas 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai 
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika;

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai 
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika; tam tikslui būtina 
stiprinti projektų paramos priemones 
Sąjungos lygmeniu, kad jos iš tikrųjų 
skatintų verslininkus bendradarbiauti su 
mokslo centrais;

Or. pl

Pakeitimas 30
Vittorio Prodi
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika;

4. mano, kad siekiant išsamiai įvertinti
ilgalaikes priemones anglies dioksido 
mažinimo ir švarioms technologijoms
remti, buvo būtina remti pradinius 
projektus, daryti išvadas iš gautų pamokų ir 
dalytis žiniomis, nes tai padėjo sumažinti 
sąnaudas, susijusias su šių technologijų
naudojimu; todėl ragina pramonę, įskaitant 
MVĮ, ir institucijas toliau bendradarbiauti 
tarptautiniu mastu, siekiant užtikrinti, kad 
būtų taikoma geriausia praktika;

Or. en

Pakeitimas 31
Edit Herczog

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai 
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika;

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai 
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika; kartu primena apie 
iššūkius įgyvendinant skirtingus 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
etapus ir pateikiant naujas technologijas 
rinkoms;

Or. en
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Pakeitimas 32
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS technologijai remti, būtina 
remti pradinius projektus, daryti išvadas iš 
gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai 
padės sumažinti sąnaudas, susijusias su 
CCS technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika;

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes 
priemones CCS/CCU technologijai remti, 
būtina remti pradinius projektus, daryti 
išvadas iš gautų pamokų ir dalytis 
žiniomis, nes tai gali padėti sumažinti 
sąnaudas, susijusias su CCS/CCU
technologijos naudojimu; todėl ragina 
pramonę, įskaitant MVĮ, ir institucijas 
toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma 
geriausia praktika;

Or. en

Pakeitimas 33
Gaston Franco

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina glaudžiau bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir 
Kanada, būtent keistis praktinėmis 
žiniomis ir gerąja patirtimi atsižvelgiant į 
įmonių veiklą naudojant CCS 
technologiją pagal dvišalį Kanados ir JAV 
dialogą dėl švarios energijos;

Or. fr

Pakeitimas 34
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis naudoti 
CCS technologiją, pvz., išduodant 
leidimus ir skiriant finansavimą, 
sukuriant su anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologija susijusių įgūdžių 
bazę, taip pat plėtojant ir bandant 
technologijas, suteikiančias galimybę 
veiksmingai surinkti, transportuoti ir 
saugoti anglies dioksidą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
susilaikyti nuo bet kokios viešos 
tiesioginės ir netiesioginės paramos CCS 
technologijai, nes ši technologija bus 
sukurta per vėlai, jeigu apskritai bus 
sukurta, ir ji nepadės laiku užkirsti kelio 
pavojingai klimato kaitai, nes nebus 
naudojama komerciniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 35
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis naudoti CCS 
technologiją, pvz., išduodant leidimus ir 
skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologija susijusių įgūdžių bazę, taip 
pat plėtojant ir bandant technologijas, 
suteikiančias galimybę veiksmingai 
surinkti, transportuoti ir saugoti anglies 
dioksidą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis, trukdančias 
plėtoti ir bandyti alternatyvias 
technologijas, suteikiančias galimybę 
veiksmingai surinkti anglies dioksidą, 
mažinti jo kiekį ir jį konvertuoti;

Or. en

Pakeitimas 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis naudoti CCS 
technologiją, pvz., išduodant leidimus ir 
skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologija susijusių įgūdžių bazę, taip 
pat plėtojant ir bandant technologijas, 
suteikiančias galimybę veiksmingai 
surinkti, transportuoti ir saugoti anglies 
dioksidą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis naudoti CCS 
technologiją, pvz., išduodant leidimus ir 
skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologija susijusių įgūdžių bazę, taip 
pat plėtojant ir bandant technologijas, 
suteikiančias galimybę veiksmingai 
surinkti, transportuoti ir saugoti anglies 
dioksidą; taip pat reikėtų plėtoti paramą 
komerciniam anglies dioksido 
naudojimui, nes ateityje tai gali būti 
svarbus rinkos veiksnys, skatinantis 
investuoti į CCS įrenginius;

Or. pl

Pakeitimas 37
Edit Herczog

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines kliūtis naudoti CCS 
technologiją, pvz., išduodant leidimus ir 
skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologija susijusių įgūdžių bazę, taip 
pat plėtojant ir bandant technologijas, 
suteikiančias galimybę veiksmingai 
surinkti, transportuoti ir saugoti anglies 
dioksidą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
panaikinti pagrindines reguliavimo, 
finansines ir socialines kliūtis naudoti 
CCS technologiją, pvz., išduodant leidimus 
ir skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologija susijusių įgūdžių bazę, taip 
pat plėtojant ir bandant technologijas, 
suteikiančias galimybę veiksmingai 
surinkti, transportuoti ir saugoti anglies 
dioksidą, ir pabrėžia, kad reikia geriau 
informuoti apie šios technologijos 
naudojimą;

Or. en



AM\1002265LT.doc 21/32 PE516.964v01-00

LT

Pakeitimas 38
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad paskatos ir politinės 
priemonės turėtų būti nukreiptos ir į
parodomuosius, ir į tolesnius ilgalaikius 
CCS technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus ir kad jomis turi būti užtikrintas 
didesnis tikrumas privataus sektoriaus 
investuotojams; be to, mano, kad paskatos 
ir priemonės turėtų būti veiksmingai 
taikomos tiek elektros gamybos sektoriuje, 
tiek pramonės gamybos procesuose 
taikant CCS technologiją;

6. mano, kad jokios paskatos ir politinės 
priemonės neturėtų būti nukreiptos į 
parodomuosius ir tolesnius ilgalaikius 
anglies dioksido sekvestracijos 
technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus, kuriuos įgyvendinant 
skatinamas iškastinio kuro naudojimas ir 
tęsiama šio sektoriaus rėmimo didelėmis 
subsidijomis tradicija;

Or. en

Pakeitimas 39
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad paskatos ir politinės 
priemonės turėtų būti nukreiptos ir į 
parodomuosius, ir į tolesnius ilgalaikius
CCS technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus ir kad jomis turi būti užtikrintas 
didesnis tikrumas privataus sektoriaus 
investuotojams; be to, mano, kad paskatos 
ir priemonės turėtų būti veiksmingai 
taikomos tiek elektros gamybos sektoriuje, 
tiek pramonės gamybos procesuose 
taikant CCS technologiją;

6. mano, kad politinės priemonės,
nukreiptos į parodomuosius CCS ir CCU
technologijų projektus, turi būti 
įgyvendinamos neatimant išteklių, skirtų 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, 
energijos efektyvumo priemonėms ir 
bendro suvartojamos energijos kiekio 
mažinimui;

Or. en



PE516.964v01-00 22/32 AM\1002265LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Christian Ehler

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad siekiant padaryti CCS 
technologiją ekonomiškai perspektyvią ir 
aplinkosaugos požiūriu tvarią, 
parodomaisiais anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektais turėtų 
būti siekiama sukurti su konkrečia vieta 
susijusią anglies dioksido surinkimo ir 
naudojimo (angl. CCU) strategiją 
uždaram anglies dioksido ciklui pasiekti, 
ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros veiklą atitinkamoje technologijų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
nustatyta taikant ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, ir vėliau gautos 
pajamos pardavus leidimus iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300) nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų 
į CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio;

7. mano, kad nustatyti parodomųjų 
projektų rėmimo būdai naudojant 
NER300 išteklius nesukūrė verslui 
patrauklių paskatų įgyvendinti ilgalaikes 
privataus sektoriaus investicijas į CCS, o 
reikalingos investicinės išlaidos ir 
pirmiausia – su šios rūšies 
technologijomis susijusios operacinės 
išlaidos ir toliau yra pernelyg didelės;

Or. pl
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Pakeitimas 42
Romana Jordan

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
nustatyta taikant ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, ir vėliau gautos 
pajamos pardavus leidimus iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300) nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į 
CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio;

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
taikoma pagal apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą, kurią lėmė didelio 
masto parama energetikos sektoriui, 
ekonomikos krizė ir vėliau gautos pajamos 
pardavus leidimus iš naujiems rinkos 
dalyviams skirto apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300), nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į 
CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio;

Or. sl

Pakeitimas 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
nustatyta taikant ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, ir vėliau gautos 
pajamos pardavus leidimus iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300) nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į 
CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio;

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
nustatyta taikant ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, ir vėliau gautos 
pajamos pardavus leidimus iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300) nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į 
CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio; todėl ragina skubiai 
susitarti dėl apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos struktūrinės reformos;

Or. en
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Pakeitimas 44
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, 
nustatyta taikant ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, ir vėliau gautos 
pajamos pardavus leidimus iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. 
NER300) nepadėjo sukurti ankstyvųjų 
ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į 
CCS technologiją požiūriu patrauklaus 
ekonominio modelio;

7. pabrėžia, kad žema anglies dioksido 
kaina, nustatyta taikant ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą, ir vėliau 
gautos pajamos pardavus leidimus iš 
naujiems rinkos dalyviams skirto 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos rezervo (angl. NER300) nepadėjo 
sukurti ankstyvųjų ilgalaikių privataus 
sektoriaus investicijų į CCS technologiją 
požiūriu patrauklaus ekonominio modelio;

Or. en

Pakeitimas 45
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių, kurios suteiktų galimybę 
įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius 
CCS technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių, padedančių skatinti tvarias ir 
aplinkos požiūriu saugias išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių, kurios suteiktų galimybę 
įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius CCS 
technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl kitų, šiam tikslui skirtų 
politinių priemonių, kurios užtikrintų 
reikiamą finansinę paramą ir suteiktų 
galimybę įgyvendinti ES pirmuosius 
ilgalaikius CCS technologijos diegimo ir 
naudojimo projektus iki 2020 m.;

Or. pl

Pakeitimas 47
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių, kurios suteiktų galimybę 
įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius 
CCS technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, siūlo 
valstybėms narėms, norinčioms plėtoti 
savo teritorijoje CCS projektus, pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 48
Edit Herczog

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių, kurios suteiktų galimybę 
įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius CCS 
technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
struktūrinės reformos tęsiasi, ragina 
Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų politinių 
priemonių ir lankstesnio finansinio 
modelio, kurie suteiktų galimybę 
įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius CCS 
technologijos diegimo ir naudojimo 
projektus iki 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 49
Laurence J.A.J. Stassen

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad parama ES lygmeniu ir 
toliau turėtų būti teikiama, inter alia, 
įgyvendinant Europos pramonės 
iniciatyvą dėl anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo ir programą „Horizontas 
2020“;

9. mano, kad ES lygmeniu neturėtų būti 
teikiama jokia parama;

Or. en

Pakeitimas 50
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad parama ES lygmeniu ir toliau 
turėtų būti teikiama, inter alia, 
įgyvendinant Europos pramonės 
iniciatyvą dėl anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo ir programą „Horizontas 
2020“;

9. mano, kad parama ES lygmeniu toliau 
turėtų būti teikiama tik naujų ir švarių 
technologijų moksliniams tyrimams ir 
plėtrai, siekiant išvengti pavojingų 
subsidijų, dėl kurių būtų iškreipta rinka;
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Or. nl

Pakeitimas 51
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad parama ES lygmeniu ir toliau 
turėtų būti teikiama, inter alia, 
įgyvendinant Europos pramonės 
iniciatyvą dėl anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo ir programą „Horizontas 
2020“;

9. mano, kad parama ES lygmeniu ir toliau 
turėtų būti teikiama, inter alia, taikant 
išmetamų teršalų normas, o ne 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 52
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti visuomenės informuotumą apie 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą ir 
mano, kad siekiant užtikrinti visuomenės 
pritarimą CCS technologijai, taigi ir jos 
taikymą, labai svarbu, kad apie ją būtų 
žinoma platesniu mastu;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti visuomenės informuotumą apie 
suvartojamos energijos kiekio mažinimą ir 
mano, kad platesnės žinios apie CCS 
technologiją nebūtinai padės užtikrinti 
visuomenės pritarimą jai;

Or. en

Pakeitimas 53
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti visuomenės informuotumą apie 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą ir 
mano, kad siekiant užtikrinti visuomenės 
pritarimą CCS technologijai, taigi ir jos
taikymą, labai svarbu, kad apie ją būtų 
žinoma platesniu mastu;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti visuomenės informuotumą apie 
anglies dioksido sekvestracijos ir jo kiekio 
mažinimo technologijas ir mano, kad 
siekiant įgyvendinti ES 2020 m. tikslus, 
labai svarbu, kad apie įvairius 
technologinius sprendimus ir jų teikiamą 
naudą būtų žinoma platesniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 54
Alejo Vidal-Quadras

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti visuomenės informuotumą apie 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą ir 
mano, kad siekiant užtikrinti visuomenės 
pritarimą CCS technologijai, taigi ir jos 
taikymą, labai svarbu, kad apie ją būtų 
žinoma platesniu mastu;

10. pabrėžia, kad, remiantis 
Eurobarometro tyrimo rezultatais, 
Europos gyventojai ir toliau apskritai 
nieko nežino apie CCS technologiją, bet 
tie, kurie yra apie ją informuoti, 
veikiausiai jai pritars; ragina Komisiją ir 
valstybes nares didinti visuomenės 
informuotumą apie anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą ir mano, kad 
siekiant užtikrinti visuomenės pritarimą 
CCS technologijai, taigi ir jos taikymą, 
labai svarbu, kad apie ją būtų žinoma 
platesniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. būtina ryžtingai keisti visuomenės 
supratimą apie technologijas ir 
pasirūpinti, kad visuomenė pritartų CO2 
sandėliavimui antžeminėse saugyklose 
prieš mėginant pateikti kokį nors 
pareiškimą apie privalomą CCS diegimą; 
reikėtų, kad EK inicijuotų ES 
informavimo apie svarbiausius CCS 
aspektus programą, kurioje daugiausia 
dėmesio būtų skiriama transporto 
infrastruktūrai ir CO2 sandėliavimui 
požeminėse saugyklose;

Or. pl

Pakeitimas 56
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra susirūpinęs, kad taikant Londono 
protokolo 6 straipsnį bus varžoma 
galimybė gabenti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo veiklos atliekas 
tarpvalstybiniu mastu ir ribojamos 
galimybės diegti CCS technologiją 
valstybėse narėse, kuriose nėra 
identifikuojamų saugojimo vietų; todėl 
ragina susitariančiąsias šalis rasti 
sprendimą, pvz., ratifikuoti 2009 m. 
priimtą 6 straipsnio pakeitimą, siekiant 
užtikrinti, kad tai netaptų kliūtimi naudoti 
CCS technologiją.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 57
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra susirūpinęs, kad taikant Londono 
protokolo 6 straipsnį bus varžoma 
galimybė gabenti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo veiklos atliekas 
tarpvalstybiniu mastu ir ribojamos 
galimybės diegti CCS technologiją 
valstybėse narėse, kuriose nėra 
identifikuojamų saugojimo vietų; todėl 
ragina susitariančiąsias šalis rasti 
sprendimą, pvz., ratifikuoti 2009 m. 
priimtą 6 straipsnio pakeitimą, siekiant 
užtikrinti, kad tai netaptų kliūtimi naudoti 
CCS technologiją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Vicky Ford

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. prašo Komisijos išanalizuoti, kokiu 
lygiu CCS technologija turėtų būti 
naudojama iki atitinkamų svarbių datų, 
t. y. iki 2030 m., kad taikant ją būtų 
smarkiai prisidėta prie 2050 m. išmetamų 
teršalų kiekio mažinimo tikslų 
įgyvendinimo, taip pat pateikti ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 59
Romana Jordan
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Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. mano, kad pagal tvaraus vystymosi 
principus turėtume remti ne tik anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, bet ir 
mokslinius tyrimus ir inovacijas anglies 
dioksido naudojimo srityje;

Or. sl

Pakeitimas 60
Vicky Ford

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
jose būtų išsamiau išsiaiškintos CCS 
technologijos panaudojimo pramonėje 
galimybės taikant išmetamų teršalų, 
technologijų ir sąnaudų prognozavimo 
metodus, kad anglies dioksido surinkimas 
ir saugojimas pramonėje taptų svarbiu 
trumpalaikių ir vidutinės trukmės 
politinių sprendimų elementu;

Or. en

Pakeitimas 61
Vicky Ford

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11c. pripažįsta, kad planavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, ir ragina 
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Komisiją, taip pat valstybes nares ir vietos 
valdžią parengti platesnio masto ir 
nuoseklesnius CCS technologijos 
panaudojimo didelę taršą keliančiose 
pramonės objektų vietose galimybių 
planus, kurie labai padėtų priimant 
sprendimus dėl infrastruktūros ir 
saugojimo; mano, kad šios vietos galėtų 
būti sujungtos į centrus ir naudotis 
bendros infrastruktūros teikiamomis 
galimybėmis;

Or. en


