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Muudatusettepanek 80
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta 
teatises „Ülemaailmse kliimamuutuse 
piiramine 2 Celsiuse kraadiga – Edasine 
tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks 
aastateks” on selgitatud, et ülemaailmne 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine 50 % 2050. aastaks eeldab 
arenenud riikides kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 30 % 
2020. aastaks ja 60–80 % 2050. aastaks, et 
see vähendamine on tehniliselt võimalik 
ja selle tulud ületavad kaugelt kulusid, 
kuid et selle saavutamiseks tuleb 
kasvuhooneefekti leevendamiseks 
rakendada kõiki võimalikke meetmeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus 

Kuna kliima olukord on varem arvatust tõsisem ja me peaksime sellest uuest teaduslikust 
arusaamast järeldused tegema ning suurendama oma püüdlusi seoses kasvuhooneefekti 
leevendamisega, vt Wijkmani esitatud muudatusettepanek 3 a (uus). Viimase ajani oli 
teadusliku konsensuse alusel määratud kõige halvemate kliimamuutuste ärahoidmiseks 
kasvuhoonegaaside ohutu taseme piiriks atmosfääris 450 miljondikku, samal ajal kui uued 
tulemused näitavad, et kriitiline tase algab juba 350 miljondikust. 

Muudatusettepanek 81
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Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Uusimate teadusuuringute 
tulemused näitavad, et süsinikdioksiidi 
kontsentratsiooni atmosfääris on vaja 
vähendada kuni alla 350 miljondikuni. 
ELi lõppeesmärgiks peaks olema 
fossiilsete kütuste kasutamisest 
põhjustatud kasvuhoonegaaside heite 
järkjärguline kaotamine Euroopa Liidus 
1. jaanuariks 2050, mis tähendaks heite 
vähendamist 2035. aastaks 60 % ja 
2050. aastaks 80–90 %.

Or. en

Selgitus

Kuna kliima olukord on varem arvatust tõsisem, tehti hiljuti Tällbergis, Rootsis toimunud 
foorumil, millel osalesid NASA ja Stockholmi Keskkonnainstituudi teadlased, ettepanek 
vähendada katastroofiliste tagajärgede ärahoidmiseks CO2 sisaldust atmosfääris tasemele 
alla 350 ppm (miljondikku). Viimase ajani oli teadusliku konsensuse alusel määratud kõige 
halvemate kliimamuutuste ärahoidmise ohutuks piiriks 450 ppm, samal ajal kui uued 
tulemused näitavad, et kriitiline tase algab juba 350 ppm-st.

Muudatusettepanek 82
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsinikdioksiidi kogumine ja 
geoloogiline säilitamine on kliimamuutuste 
mõju leevendamise vahend. See seisneb 
tööstusrajatiste tekitatava süsinikdioksiidi 
kogumises, selle transpordis 
säilitamiskohta ja selle juhtimises 
sobivasse geoloogilisse formatsiooni 

(4) Süsinikdioksiidi kogumine ja 
geoloogiline säilitamine on üks 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
vahenditest. See seisneb tööstusrajatiste 
tekitatava süsinikdioksiidi kogumises, selle 
transpordis säilitamiskohta ja selle 
juhtimises sobivasse maa-alusesse 
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püsiva säilitamise eesmärgil. geoloogilisse formatsiooni püsiva 
säilitamise eesmärgil.

Or. pl

Selgitus

Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine ei ole ainuke kliimamuutuste mõju leevendamise 
vahend. 

Dokumendi artiklis 3 märgitakse, et süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine on maa-aluses 
kaljukihistus toimuv protsess. 

Muudatusettepanek 83
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Süsiniku sidumine toimub ka 
tselluloosi biomassi muutmisel kasulikeks 
gaasideks ja puusöeks. Puusütt on 
võimalik viia pinnasesse, mille tulemuseks 
on mullaviljakuse oluline paranemine ja 
vee sidumine aeglase eraldumisega. 
Mitme tuhande aasta vanuste 
puusöejäänuste uurimine on näidanud, et 
nende struktuur on väga stabiilne, nii et 
seda võiks käsitleda süsiniku sidumise ja 
säilitamise tehnikana. Puusüsi kujutaks 
endast sellisel juhul atmosfääris tekkiva 
süsinikdioksiidi sidumise vormi ning 
sobiks seetõttu nn süsinikukrediidiks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine on lisaks taastuvenergiate 
kasutamisele ja energia säästmise ja 
tõhususe suurendamisele üks 
kliimamuutuste tõkestamiseks 
väljatöötatavatest meetmetest. 
Liikmesriigid ei tohiks jätta seetõttu 
tähelepanuta energiasäästupoliitikate ja 
keskkonnaohutute taastuvenergiatega 
seotud meetmete ja teiste toetuste 
rahastamist. Selles kontekstis ei tohiks 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
arendamine tuua mingil juhul kaasa 
kõnealuste jõupingutuste vähendamist nii 
teadusuuringute kui rahastamise osas. 

Or. en

Selgitus

Kui komisjon teatas Euroopa Parlamendile 10. jaanuaril 2008 kliimamuutuste tõkestamist, 
sealhulgas süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist käsitlevate direktiivide ettepanekute 
kavandatud vastuvõtmisest 23.1.2008, rõhutas ta vajadust rakendada kõiki energia 
säästmisele ja tõhususele suunatud meetmeid, mis toetavad ELi säästvat majandusarengut 
peamiselt taastuvenergia allikatesse investeerimise ja CO2 heite vähendamise kaudu –
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine on üks nendest vahenditest, kuid mitte ainuke. 

Muudatusettepanek 85
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 8.–9. märtsi 2007. aasta Euroopa 
Ülemkogul kutsuti samuti liikmesriike ja 

(7) 8.–9. märtsi 2007. aasta Euroopa 
Ülemkogul kutsuti samuti liikmesriike ja 
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komisjoni üles tegema tööd uurimis- ja 
arendustegevuse tõhustamiseks ja vajaliku 
tehnilise, majandusliku ja õigusraamistiku 
loomiseks, et kõrvaldada olemasolevad 
õiguslikud takistused ja võtta võimaluse 
korral uutes fossiilkütusel töötavates 
elektrijaamades aastaks 2020 kasutusele 
keskkonnaohutu süsinikdioksiidi kogumise 
ja säilitamise tehnoloogia.

komisjoni üles tegema tööd uurimis- ja 
arendustegevuse tõhustamiseks ja vajaliku 
tehnilise, majandusliku ja õigusraamistiku 
loomiseks, et kõrvaldada olemasolevad 
õiguslikud takistused ja edendada
infrastruktuuri rajatiste arendamist 
eesmärgiga võtta võimaluse korral uutes 
fossiilkütusel töötavates elektrijaamades 
aastaks 2020 kasutusele keskkonnaohutu 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia.

Or. pl

Selgitus

Esialgses versioonis oli rõhuasetus õigusraamistiku loomisel, et kõrvaldada olemasolevad 
õiguslikud takistused. Tehnilisele ja majanduslikule raamistikule pöörati ainult kõrvalist 
tähelepanu. Tehnilise ja majandusliku raamistiku loomisel ei ole mõtet, kui ei arendata 
infrastruktuuri rajatisi. 

Muudatusettepanek 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Eraldi on kõikide süsinikdioksiidi 
kogumise, transportimise ja säilitamise 
elementide puhul teostatud katseprojekte, 
kuid need tuleb veel integreerida 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
terviklikku protsessi ja vähendada 
tehnoloogiaga seotud kulusid. Kõige 
suuremad süsinikdioksiidi säilitamise 
projektid, milles osalevad Euroopa 
ettevõtted, on Sleipneri projekt 
Põhjameres (Statoil) ja In Salah projekt 
Alžeerias (Statoil, PB ja Sonatrach). 
Teised läbiviidavad katseprojektid on 
Vattenfalli projekt Schwarze Pumpes 
Saksamaa Brandenburgi liidumaal ning 
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Totali süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise projekt Lacqi piirkonnas 
Prantsusmaal. 

Or. de

Selgitus

Selgitus võrreldes arvamuse projektis esitatud muudatusettepanekutega seisneb selles, et seni 
elluviidud projektid ei ole olnud näidisprojektid, vaid katseprojektid. 

Muudatusettepanek 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Eraldi on kõikide süsinikdioksiidi 
kogumise, transportimise ja säilitamise 
elementide puhul teostatud näidisprojekte 
väiksemas ulatuses kui on vaja nende 
tööstuslikuks rakendamiseks. Need tuleb 
veel integreerida süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise terviklikku 
protsessi ja vähendada tehnoloogiaga 
seotud kulusid. Kõige suuremad 
süsinikdioksiidi säilitamise projektid, 
milles osalevad Euroopa ettevõtted, on 
Sleipneri projekt Põhjameres (Statoil) ja 
In Salah projekt Alžeerias (Statoil, PB ja 
Sonatrach). Teised läbiviidavad 
katseprojektid on Vattenfalli projekt 
Schwarze Pumpes Saksamaal, Totali 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projekt Lacqi piirkonnas Prantsusmaal ja 
CIUDENi El Bierzo projekt Hispaanias.

Or. es
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Muudatusettepanek 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lisaks säilitamiskohta käsitlevale 
õigusraamistikule on võimalikult kiiresti 
vaja stiimuleid tehnoloogia edasiseks 
arendamiseks, näidistehaste 
väljaehitamise toetamiseks, kuid ka 
liikmesriikide loodavat õigusraamistikku 
transpordi tagamiseks, selleks et edukalt 
arendada süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise kasutamist. 

Or. de

Selgitus

Selgitus selle kohta, et süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate ja näidistehaste 
jaoks on vaja rohkem õiguslikult siduvaid otsuseid ja rahalist toetust. 

Muudatusettepanek 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lisaks säilitamiskohta käsitlevale 
õigusraamistikule on võimalikult kiiresti 
vaja stiimuleid tehnoloogia edasiseks 
arendamiseks, näidistehaste 
väljaehitamise toetamiseks, kuid ka 
liikmesriikide poolt loodavat 
õigusraamistikku transpordi tagamiseks, 
selleks et edukalt arendada 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiate kasutamist. 
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Or. en

Selgitus

Selgitus selle kohta, et süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate ja näidistehaste 
jaoks on vaja rohkem õiguslikult siduvaid otsuseid ja rahalist toetust. 

Muudatusettepanek 90
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei 
tohiks olla lubatud.

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi tuleks kohaldada 
põhiliselt näidisprojektide suhtes seoses 
kompleksidega, mis hõlmavad 
energiarajatisi tootmisvõimsusega 
vähemalt 300 megavatti ja 
säilitamiskompleksidega, mille kavandatud 
säilitamismaht on kokku vähemalt 
100 kilotonni süsinikdioksiidi.
Süsinikdioksiidi säilitamine geoloogilistes 
formatsioonides, mis ulatuvad väljapoole 
käesoleva direktiivi territoriaalset 
kohaldamisala ei tohiks olla lubatud, välja 
arvatud juhul, kui on sõlmitud 
asjakohane rahvusvaheline kokkulepe. 
Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas
keelustatakse. 

Or. pl

Selgitus

Näidisprojektide ulatus tuleks märkida mitte ainult seoses süsinikdioksiidi säilitamise, vaid ka 
energiatootmisega (tootmisvõimsus).



AM\734307ET.doc 11/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei
tohiks olla lubatud.

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ainult süsinikdioksiidi geoloogilisele 
säilitamisele liikmesriikide territooriumil, 
nende majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht on 
kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine 
tiheasustusega piirkondades ei tohiks olla 
lubatud käesoleva direktiivi territoriaalses 
kohaldamisalas ega sellest väljapool.
Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ja 
säilitamine kõrgemal kui 1000 meetrit 
merepõhja all ei tohiks olla lubatud 
käesoleva direktiivi territoriaalses 
kohaldamisalas ega sellest väljapool.
Lisaks ei tohiks olla süsinikdioksiidi 
geoloogiline säilitamine, sealhulgas 
säilitamine kõrgemal kui 1000 meetrit 
merepõhja all, lubatud käesoleva 
direktiivi territoriaalsest kohaldamisalast 
väljapool. Säilitamine merepõhjaalustes 
formatsioonides peaks toimuma ainult 
kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega, 
millega liikmesriigid ja /või ühendus on 
ühinenud. 

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohta väljaspool Euroopa Liitu puudub 
jurisdiktsioon. Geoloogiateaduse andmetel toob süsinikdioksiidi säilitamine 1000 meetrist 
kõrgemal sügavusel kaasa tõsise lekkeohu. Kuna tehnoloogiat ei ole kunagi laiaulatuslikult 
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rakendatud, on rahvatervisega seotud ohtude osas veel palju ebamäärast. Kuni me ei ole 
absoluutselt kindlad vastuvõetamatute riskide puudumises, ei tohiks me säilitada 
süsinikdioksiidi inimeste jalge all. 

Muudatusettepanek 92
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes, mille kavandatud säilitamismaht 
on kokku vähemalt 100 kilotonni. See 
alampiir tundub olevat sobiv ka teiste 
asjakohaste ühenduse õigusaktide 
kohaldamisel. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja 
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei 
tohiks olla lubatud.

(14) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel. Direktiivi ei tohiks 
kohaldada teadusprojektide suhtes. Seda 
tuleks siiski kohaldada näidisprojektide 
suhtes. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 
ulatuvad väljapoole käesoleva direktiivi 
territoriaalset kohaldamisala, ja 
süsinikdioksiidi säilitamine veesambas ei 
tohiks olla lubatud.

Or. en

Selgitus

Direktiivist väljapoole jäävate näidisprojektide alampiir on liiga madal ja muudaks paljud 
näidisprojektid võimatuks. 
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Muudatusettepanek 93
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Pärast 12 näidisprojekti lõpetamist 
peaks komisjon saadud kogemuste alusel 
ja tehnoloogiliste edusammude valguses 
hindama projektide toimimist ja 
elujõulisust ning esitama vastava 
aruande. Kõnealuse aruande alusel peaks 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku käesoleva 
direktiivi muutmiseks ja tehniliste 
elementide täpsustamiseks, et lisada 
keskkonna alased ja ohutuse hindamise 
tulemused. 

Or. en

Selgitus

Näidisprojektid aitavad omandada vajalikke tehnilisi kogemusi süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogia ohutuks ja elujõuliseks kasutamiseks. Pärast projektide lõpetamist 
peaks komisjon neid hindama ja esitama ettepaneku käesoleva direktiivi ettepaneku 
muutmiseks vastavalt uutele teaduslikele elementidele ja tehnoloogia arengule. 

Muudatusettepanek 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Süsivesinike täiustatud tootmine 
(süsivesinike tootmine lisaks loomulikule 
tootmisele sissepritsega või teiste 
vahenditega) tuleks käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta. Süsivesinike 
täiustatud tootmine on majanduslikult 
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kasulik tegevus ning seda on seni ka 
sellena ellu viidud. Kuid süsivesinike 
täiustatud tootmine ei leevenda 
kliimamuutusi, vaid toodab täiendavaid 
fossiilkütuseid, see tähendab täiendavat 
heidet. Seetõttu ei tohiks geoloogilist 
säilitamist käesoleva direktiivi raames 
kõnealusele protsessile laiendada. 

Or. en

Selgitus

Süsivesinike täiustatud tootmine juba toimub ja see on majanduslikult kasulik tegevus.
Sealjuures ei too süsivesinike täiustatud tootmine kaasa heite netovähenemist.

Muudatusettepanek 95
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Esmatähtsana tuleks käsitleda 
süsteemseid lahendusi, mis peavad 
võimaldama üldise energiatõhususe 
suurendamist, näiteks söe gaasistamise 
kaudu hapnikukeskkonnas, millele 
järgneb gaasi suunamine gaasivõrku, kus 
seda on võimalik kasutada jaotatud 
soojuse ja elektri koostootmiseks või 
kolmiktootmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Geoloogilise formatsiooni 
määramisel säilitamiskohaks tuleks lisaks 
käesolevas direktiivis käsitletud 
keskkonnaalastele ja 
ohutuskriteeriumidele arvesse võtta ka 
liikmesriikide teisi olulisi huve, eelkõige 
süsivesinike hoidlate kaitsega seotud 
majanduslikke ja finantshuve, liikmesriigi 
huvi süsivesinikega isevarustamise kõrge 
taseme vastu ja liikmesriigi huve 
süsivesinike hoidlate omanikuna. 
Käesolev direktiiv ei puuduta kõnealuseid 
olulisi huve. Liikmesriikidele peaks jääma 
õigus määrata need piirkonnad, kuhu võib 
rajada säilitamiskohad. Eeltoodu hõlmab 
liikmesriikide õigust mitte lubada 
säilitamist oma territooriumi teatud 
piirkondades või kogu territooriumil.
Sobiva säilitamiskoha valik on otsustava 
tähtsusega, et tagada säilitatud 
süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub oluline lekkeoht ja kui olulise 
keskkonna- või tervisemõju ilmnemine on 
igal juhul ebatõenäoline. See otsus peaks 
põhinema võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus osutatakse keskkonna- ja terviseohtudele ainult seoses säilitamiskohtade 
valimisega. Liikmesriikidel on siiski ka teisi olulisi huve (eelkõige majandus- ja finantshuve), 
mis on seotud süsivesinike hoidlate valimisega. Vajab selgitamist, et käesolev direktiiv ei 
puuduta neid huve. 
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See lause tuleb lisada liikmesriikide õiguste selgitamise eesmärgil. 

Muudatusettepanek 97
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui 
puudub lekkeoht ja kui olulise keskkonna-
või tervisemõju ilmnemine on igal juhul 
ebatõenäoline. See otsus peaks põhinema 
võimaliku säilitamiskompleksi 
kirjeldamisel ja hindamisel vastavate 
nõuete kohaselt. Soolastes 
põhjaveekihtides säilitamisel oleks kasulik 
arvesse võtta võimalikku tulevast 
kasutusviisi joodava vee saamiseks. Samal 
ajal tuleks tagada valikumenetluse 
läbipaistvus, edendades asjaomase teabe 
üldsusele kättesaadavaks tegemist ja 
kohaldades ühenduse üldsuse kaasamist 
käsitlevaid õigusakte. 

Or. en

Justification

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 



AM\734307ET.doc 17/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Muudatusettepanek 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
määrata need piirkonnad oma 
territooriumil, kuhu võib rajada 
säilitamiskohad. Sobiva säilitamiskoha 
valik on otsustava tähtsusega, et tagada 
säilitatud süsinikdioksiidi täielik kogumine 
määramata ajani. Koht tuleks seetõttu 
valida säilitamiskohaks vaid juhul, kui on 
tõestatud, et puudub lekkeoht ja kahjuliku 
keskkonna- või tervisemõju oht. See otsus 
peaks põhinema võimaliku 
säilitamiskompleksi kirjeldamisel ja 
hindamisel vastavate nõuete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on valida säilitamiskohtadeks ainult ohutud piirkonnad. Seetõttu tuleb enne 
säilitamiskoha valimist tõestada ohtude puudumist keskkonnale või rahvatervisele.

Muudatusettepanek 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid koostama 
realistliku hinnangu oma territooriumil 
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kasutada olevate säilitamisvõimsuste 
kohta ja saatma kõnealused hinnangud 
2012. aastaks komisjonile. Kõnealune 
teave tuleks teha üldsusele 
kättesaadavaks. 

Or. en

Selgitus

Me ei tea tegelikult, kui palju säilitamisvõimsusi on võimalik Euroopas kasutada. Hinnanguid 
on erinevaid, kuid need ei ole tegelikult täpsed. Oluline on siiski selgeks teha, kui palju 
süsinikdioksiidi on meil tegelikult võimalik säilitada. 

Muudatusettepanek 100
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et 
saada kohavalikuks vajalikku teavet. 
Sellise uuringu suhtes tuleks kohaldada 
loa taotlemise nõuet. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et uuringulubade 
taotlemise menetlus on avatud kõigile 
nõutava võimsusega üksustele ja et luba 
antakse objektiivsetel avalikustatud 
tingimustel. Uuringutesse tehtavate 
investeeringute kaitsmiseks ja 
soodustamiseks tuleks uuringulube anda 
piiratud maa-alale ja mahule ning piiratud 
ajaks, mille jooksul peaks loaomanikul 
olema ainuõigus uurida võimalikku 
süsinikdioksiidi säilitamiskompleksi.
Liikmesriigid peaksid tagama, et selle aja 
jooksul ei ole lubatud asjaomase 
kompleksi konkureeriv kasutus.

(16) Liikmesriigid peaksid kavandama 
uuringute läbiviimise objektiivsete 
tehniliste ja keskkonnaalaste 
kriteeriumide alusel, et saada
süsinikdioksiidi säilitamiskoha valikuks
vajalikku teavet. Kõnealust liiki uuringud 
peavad olema loanõuetega kooskõlas. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakkumiskutsete menetlus süsinikdioksiidi 
säilitamiskohtade uurimiseks on avatud 
kõigile olulistele nõuetele vastavatele ja 
nõutava võimsusega üksustele 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse ja süsinikdioksiidi 
säilitamiskohtadesse tehtavate 
investeeringute kaitsmiseks ja 
soodustamiseks tuleks uuringulube anda 
piiratud säilitamismahule ning piiratud 
ajaks, mille jooksul peaks loaomanikul 
olema liikmesriikide tagatud ainuõigus. 

Or. pl
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Selgitus

Pakkumiskutsete menetlused peavad lubama õiglast konkurentsi, võimaldades saada load 
kõige parema tehnilise ettevalmistusega ettevõtetel.

Muudatusettepanek 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 
peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus.

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning tegevuse läbiviimiseks 
vajalikuks ajaks, mille jooksul peaks 
loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 
Kui tegevust ei toimu, tagavad 
liikmesriigid, et uuringuluba võetakse 
tagasi, ning selle võib anda teistele 
isikutele. 

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja investeeringute tagamine.
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Muudatusettepanek 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 
peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel, avalikustatud ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning tegevuse läbiviimiseks 
vajalikuks ajaks, mille jooksul peaks 
loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 
Kui tegevust ei toimu, tagavad 
liikmesriigid, et uuringuluba võetakse 
tagasi, ning selle võib anda teistele 
juriidilistele isikutele. 

Or. de

Selgitus

Objektiivsetest ja avalikustatud kriteeriumidest ei piisa mittediskrimineerimise tagamiseks, 
mis peaks aga olema siseturul olulise kriteeriumina tagatud. Lisaks on vaja tagada 
investeeringukindlus ja bürokraatia vähendamine. 
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Muudatusettepanek 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel avalikustatud tingimustel. 
Uuringutesse tehtavate investeeringute 
kaitsmiseks ja soodustamiseks tuleks 
uuringulube anda piiratud maa-alale ja 
mahule ning piiratud ajaks, mille jooksul 
peaks loaomanikul olema ainuõigus uurida 
võimalikku süsinikdioksiidi 
säilitamiskompleksi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selle aja jooksul ei ole lubatud 
asjaomase kompleksi konkureeriv kasutus. 

(16) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
millal tuleb korraldada uuringuid, et saada 
kohavalikuks vajalikku teavet. Sellise 
uuringu suhtes tuleks kohaldada loa 
taotlemise nõuet. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et uuringulubade taotlemise 
menetlus on avatud kõigile nõutava 
võimsusega üksustele ja et luba antakse 
objektiivsetel, mittediskrimineerivatel ja
avalikustatud tingimustel. Uuringutesse 
tehtavate investeeringute kaitsmiseks ja 
soodustamiseks tuleks uuringulube anda 
piiratud maa-alale ja mahule ning piiratud 
ajaks, mille jooksul peaks loaomanikul 
olema ainuõigus uurida võimalikku 
süsinikdioksiidi säilitamiskompleksi. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et selle aja 
jooksul ei ole lubatud asjaomase kompleksi 
konkureeriv kasutus.

Or. en

Selgitus

Load tuleks anda mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel. 

Muudatusettepanek 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilituskohtade käitajad 
tuleks energiatootjatest täielikult 
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direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 

eraldada. „Saastaja maksab” põhimõtte 
alusel peavad energiatootjad tasuma oma 
süsinikdioksiidi heite säilitamiskulud. 
Säilitamisluba peaks olema peamine 
vahend, mis tagab käesoleva direktiivi 
oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise.

Or. en

Selgitus

Energiatootjatel peaks olema võrdne juurdepääs säilitamisvõimsustele. Nad peavad täies 
ulatuses katma oma süsinikdioksiidi heite kogumise, transportimise ja säilitamise kulud. 

Muudatusettepanek 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 
Teostatud uuringud ja nendega seotud 
vajalikud investeeringud õigustavad 
uuringuloa omaniku ootust, et temast 
saab ka säilitamisloa omanik. 

Or. en

Selgitus

Ergutuste loomine uuringute teostamiseks. 
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Muudatusettepanek 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 
Säilitamisloa andmisel tuleks 
konkurentidega võrreldes eelistada 
uuringute teostajat, kes on üldjuhul 
teinud olulisi investeeringuid. 

Or. de

Selgitus

Ergutuste loomine uuringute läbiviimiseks. 

Muudatusettepanek 107
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Säilitamiskohti ei tohiks käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 

(17) Säilitamiskohti ei saa käitada ilma 
säilitamisloata. Säilitamisluba peaks olema 
peamine vahend, mis tagab käesoleva 
direktiivi oluliste nõuete täitmise ja seega 
keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise. 

Or. en

Selgitus

Eeltoodu lisab selgust ja kõrvaldab võimaluse säilituskoha käitamiseks ilma säilitusloata.
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Muudatusettepanek 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
esitada säilitamisloa otsuse kavand 
komisjonile kontrollimiseks.

Or. de

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.

Muudatusettepanek 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik säilitamisloa otsuse kavandid 
tuleks esitada komisjonile, et komisjon 
saaks esitada oma arvamuse otsuse 

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

komisjonile kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus. 

Muudatusettepanek 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Säilitamisload peaks väljastama 
liikmesriigi pädev asutus pärast 
komisjoniga konsulteerimist. Säilitamisloa 
otsuse kavandid tuleks esitada komisjonile, 
et komisjon saaks esitada siduva arvamuse 
kuue kuu jooksul. Pädev asutus peaks 
ootama lõpliku säilitamisotsusega, kuni 
komisjon on oma arvamuse esitanud. 
Säilitamisluba tuleks anda ainult juhul, 
kui komisjoni siduv arvamus on 
positiivne. Loa kavandite läbivaatamine 
ühenduse tasandil peaks aitama tagada 
direktiivi nõuete ühtse rakendamise kogu 
ühenduses.
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Or. en

Selgitus

Siduv läbivaatamine ühenduse tasandil on vajalik asjaomaste nõuete rakendamise ühtsuse 
tagamiseks. 

Muudatusettepanek 111
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Säilitamislubade läbivaatamisel ühenduse tasandil tuleks samuti arvesse võtta võimalikke 
piiriüleseid küsimusi, mis on seotud süsinikdioksiidi säilitamisega geoloogilistes 
formatsioonides. 
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Muudatusettepanek 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Loamenetluste usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse tõstmiseks peaksid 
liikmesriigid tagama nii uuringu- kui 
säilitamislubade andmise menetlustega 
seoses üldsuse asjakohase ja tõhusa 
juurdepääsu teabele, osalusõigused ja 
õiguskaitse kättesaadavuse kooskõlas 
nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 
85/337/EMÜ teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta, mida muudeti Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 2003/35/EÜ, 
asjaomaste sätetega. Viimatinimetatud 
direktiivis on sätestatud üldsuse 
kaasamine teatavate keskkonnaga seotud 
kavade ja programmide koostamisse. 
Sellega muudetakse seoses üldsuse 
kaasamise ja õiguskaitse 
kättesaadavusega ka nõukogu direktiive 
85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2003. aasta direktiivi 
keskkonnateabe üldsusele kättesaadavaks 
tegemise kohta. 

Or. en

Selgitus

Üldsusel peaks olema asjakohane ja tõhus juurdepääs teabele, osalemisõigused ja juurdepääs 
õiguskaitsele nii uuringu- kui säilitamislubade andmise menetlustes. 
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Muudatusettepanek 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
toetused riiklikest vahenditest 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
erasektori projektide toetamiseks ainult 
juhul, kui uue tehase käitamisel on selgelt 
ette nähtud nõuetekohane 
energiatarbimise vähendamine tänu 
uutele tehnoloogiatele praeguse 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiaga võrreldes. 

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks ELi üldeesmärgiga, milleks on kasvuhoonegaaside heite vähendamine 
ja energia säästmine, kui uued tehnoloogiad võimaldavad süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehaseid toetada, kui eesmärkide saavutamiseks on vaja energiatarbimist oluliselt 
vähendada, võiksid liikmesriigid sekkuda riiklikest vahenditest toetuste eraldamise teel. 

Muudatusettepanek 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 

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

peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest, kaasa 
arvatud kõik sellest tulenevad õigusaktides 
sätestatud kohustused. Tekkivad kulud 
tuleks sisse nõuda endiselt käitajalt.

Or. en

Selgitus

Pädev asutus nõuab tekkivad kulud sisse endiselt käitajalt. Sissenõudmise tingimused 
määratletakse loomulikult iga riigi õigussüsteemis. 

Muudatusettepanek 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Pädev asutus peaks säilitamisloa läbi 
vaatama ja vajaduse korral ajakohastama 
või tühistama muu hulgas juhul, kui talle 
on teatatud olulisest eeskirjade eiramisest 
või lekkest, kui käitajate esitatud 
aruannetest või tehtud kontrolli käigus 
ilmneb loatingimuste rikkumine või kui 
talle on teatatud käitajapoolsest muust 
loatingimuste rikkumisest. Pädev asutus 
peaks pärast loa tühistamist välja andma 
uue loa või säilitamiskoha sulgema. 
Vahepeal peaks pädev asutus võtma üle 
vastutuse säilitamiskoha eest ja tagama 
sellega seoses tekkivate kulude 
sissenõudmise endiselt käitajalt „saastaja 
maksab” põhimõtte alusel.

Or. en
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Selgitus

Kõnealune süsteem tugevdaks komisjoni nõutud „saastaja maksab” põhimõtet. 

Muudatusettepanek 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või inimeste tervist. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab.

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või inimeste tervist. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kontrollimise ja valideerimise kaudu 
tagama, et käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab. 
Merepõhjaaluse geoloogilise säilitamise 
korral tuleks seire kohandada 
ebamäärasuse ja käitamisraskustega, mis 
on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogia juhtimisega 
merekeskkonnas. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kontrollima käitaja teostatava seire kvaliteeti. Lisaks tuleks võtta kõik 
vajalikud meetmed süsinikdioksiidi säilitamisest põhjustatud kahju ärahoidmiseks 
merekeskkonnas. 
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Muudatusettepanek 117
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või inimeste tervist. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab.

(21) Seire on oluline, et hinnata, kas 
juhitud süsinikdioksiid käitub eelduste 
kohaselt, kas esineb mis tahes liikumist või 
lekkimist ja kas kindlakstehtud leke 
kahjustab keskkonda või ükskõik millist 
eluvormi. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
tagama, et käitaja kontrollib käitamisetapil 
säilitamiskompleksi ja süsinikdioksiidi 
sissejuhtimisseadmeid vastavalt 
konkreetsetele seirenõuetele koostatud 
seirekava alusel. Kava tuleks esitada 
pädevale asutusele, kes selle heaks kiidab.

Or. en

Selgitus

Selleks et ära hoida võimalikust lekkest põhjustatud tervisemõjusid mitte ainult inimestele, 
vaid ka mitmesugustele ökosüsteemi elementidele, peaks seire hõlmama kõikidele 
eluvormidele avalduvat mõju. Näiteks on oluline jälgida ka mõju kohalikele mere 
ökosüsteemidele, sest negatiivsed mõjud võivad avaldada otsest mõju kõnealuste 
ökosüsteemide tervisele ja kaudset mõju inimestele. Seetõttu on vaja läbi vaadata kõik 
eluvormid.

Muudatusettepanek 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 

(23) Sätestada tuleb õigusnormid kohaliku 
keskkonnakahjustuse ja kliimakahjustuse 
tekitamisega seotud vastutuse kohta, kui 
kahjustuse põhjustab süsinikdioksiidi 
alatise kogumise ebaõnnestumine. 
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Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
käesoleva direktiivi kohasele 
säilitamiskohtade käitamisele. Lekke 
tagajärjel tekkinud kliimakahjustusega 
seotud vastutus tugineb säilitamiskohtade 
lisamisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, millega on 
ette nähtud saastekvootide tagastamine 
heite lekkimise korral. Lisaks sellele tuleks 
käesoleva direktiiviga kohustada käitajat 
kohaldama olulise eeskirjade eiramise või 
lekke korral parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma.

Keskkonnakahjustusega (kaitstud liikide ja 
looduslike elupaikade, vee ja maapinna 
kahjustamine) seotud vastutust reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta, mida tuleks kohaldada 
süsinikdioksiidi transportimisele 
geoloogilise säilitamise eesmärkidel ja 
käesoleva direktiivi kohasele 
säilitamiskohtade käitamisele. Lekke 
tagajärjel tekkinud kliimakahjustusega 
seotud vastutus tugineb säilitamiskohtade 
lisamisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, millega on 
ette nähtud saastekvootide tagastamine 
heite lekkimise korral. Lisaks sellele tuleks 
käesoleva direktiiviga kohustada käitajat 
kohaldama olulise eeskirjade eiramise või 
lekke korral parandusmeetmeid sellise 
parandusmeetmete kava alusel, mis 
esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab. Kui käitaja ei 
rakenda vajalikke parandusmeetmeid, 
peaks neid meetmeid rakendama pädev 
asutus, kes peaks tekkinud kulud käitajalt 
sisse nõudma. Käitamise, sulgemise ja 
sulgemisjärgses etapis transpordi ja 
säilitamise käigus keskkonnale tekkinud 
kahju heastamise kulud ulatuses, mida 
eelpool nimetatud vahendid ei kata või kui 
rahaline tagatis ei ole kättesaadav või 
nõuetekohane, tuleks katta fondist, mida 
rahastatakse ühiselt säilitamiskohtade 
käitajate ja energiatootjate maksetest ning 
mida haldab pädev asutus. Juhul kui 
rahaline tagatis ei ole kättesaadav või 
nõuetekohane, tuleks kõnealusest fondist 
katta ka varale, tervisele jne tekkinud 
tavapärased eraõiguslikud kahjud. 

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi transpordile peaks samuti laienema direktiiv 2004/35/EÜ. Energiatootjad ja 
säilitamiskohtade käitajad peaksid ühiselt maksma süsinikdioksiidi säilitamisest põhjustatud 
kahju heastamise kulud. 

Muudatusettepanek 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käitaja peaks pärast säilitamiskoha 
sulgemist jääma vastutavaks hoolduse, 
seire ja kontrolli, aruandluse ja 
parandusmeetmete eest vastavalt käesoleva 
direktiivi nõuetele sulgemisjärgse kava 
alusel, mis esitatakse pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab, ning kõigi 
sellest tulenevate, muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide kohaste kohustuste 
eest, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
antakse üle pädevale asutusele. 

(25) Käitaja peaks pärast säilitamiskoha 
sulgemist jääma vastutavaks hoolduse, 
seire ja kontrolli, aruandluse ja 
parandusmeetmete eest vastavalt käesoleva 
direktiivi nõuetele sulgemisjärgse kava 
alusel, mis esitatakse pädevale asutusele ja 
mille viimane heaks kiidab, ning kõigi 
sellest tulenevate, muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide kohaste kohustuste 
eest, kuni vastutus säilitamiskoha eest 
antakse üle pädevale asutusele. Käitaja 
peaks jääma vastutavaks vähemalt 100 
aastaks pärast säilitamiskoha sulgemist. 

Or. en

Selgitus

Geoloogide andmetel võivad probleemid tekkida ka rohkem kui 100 aastat pärast 
säilitamiskoha sulgemist. 
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Muudatusettepanek 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada 
oma arvamuse heakskiitva otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb heakskiitva otsuse, 
ja esitama põhjenduse, juhul kui tema 
otsus erineb komisjoni arvamusest. Nagu 
säilitamislubade kavandite läbivaatamine 
ühenduse tasandil, peaks ka heakskiitva 
otsuse kavandi läbivaatamine aitama 
tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks.

Or. de

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada 
oma arvamuse heakskiitva otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi 
ametiasutus peaks seda arvamust 
arvestama, kui ta teeb heakskiitva otsuse, 
ja esitama põhjenduse, juhul kui tema 
otsus erineb komisjoni arvamusest. Nagu 
säilitamislubade kavandite läbivaatamine 
ühenduse tasandil, peaks ka heakskiitva 
otsuse kavandi läbivaatamine aitama 
tagada direktiivi nõuete ühtse 
rakendamise kogu ühenduses ja 
suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa arvatud 
sellest tulenevate õigusaktidega sätestatud 
kohustuste eest tuleks anda üle pädevale 
asutusele, kui kõik kättesaadavad tõendid 
osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Bürokraatia vähendamine ja subsidiaarsus.
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Muudatusettepanek 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastutus säilitamiskoha, kaasa 
arvatud sellest tulenevate õigusaktidega 
sätestatud kohustuste eest tuleks anda üle 
pädevale asutusele, kui kõik kättesaadavad 
tõendid osutavad sellele, et säilitatud 
süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada oma 
arvamuse heakskiitva otsuse kavandite 
kohta kuue kuu jooksul pärast kavandite 
esitamist. Liikmesriigi ametiasutus peaks 
seda arvamust arvestama, kui ta teeb 
heakskiitva otsuse, ja esitama põhjenduse, 
juhul kui tema otsus erineb komisjoni 
arvamusest. Nagu säilitamislubade 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil, 
peaks ka heakskiitva otsuse kavandi 
läbivaatamine aitama tagada direktiivi 
nõuete ühtse rakendamise kogu ühenduses 
ja suurendama ka üldsuse usaldust 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vastu, eriti direktiivi rakendamise 
algetapis.

(26) Vastutus säilitamiskoha eest tuleks 
anda üle pädevale asutusele, kui kõik 
kättesaadavad tõendid osutavad sellele, et 
säilitatud süsinikdioksiid seotakse täielikult 
määramata ajani. Käitaja peaks selleks 
koostama aruande, milles tõendatakse 
dokumentaalselt tingimuste täitmist, ja 
esitama selle pädevale asutusele 
üleandmise heakskiitmiseks. Kõik 
heakskiitva otsuse kavandid tuleks esitada 
komisjonile, et komisjon saaks esitada oma 
siduva arvamuse heakskiitva otsuse 
kavandite kohta kuue kuu jooksul pärast 
kavandite esitamist. Liikmesriigi pädev 
ametiasutus peaks üleandmise heaks 
kiitma ainult juhul, kui komisjoni siduv 
otsus on positiivne. Nagu säilitamislubade 
kavandite läbivaatamine ühenduse tasandil, 
peaks ka heakskiitva otsuse kavandi 
läbivaatamine aitama tagada direktiivi 
nõuete ühtse rakendamise kogu ühenduses.
Liikmesriigid peaksid loaandmise 
protsessiga sarnastel õiguslikel 
tingimustel tagama üleandmise 
heakskiitmise läbipaistvuse ja 
usaldusväärsuse, kindlustades 
nõuetekohase ja tõhusa juurdepääsu 
teabele, üldsuse osalemisõigused ja 
õiguskaitse kättesaadavuse üldsusele. 

Or. en

Selgitus

Siduv läbivaatamine ühenduse tasandil on vajalik asjaomaste nõuete rakendamise ühtsuse 
tagamiseks. 
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Muudatusettepanek 123
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada korrapärased ülevaatused 
ja seiret võiks vähendada tasemele, mis 
võimaldab lekete või eeskirjade olulise 
eiramise kindlakstegemist. Juhul kui 
tehakse kindlaks leke või oluline 
eeskirjade eiramine, peaks pädev asutus 
võtma vajalikud parandusmeetmed. Juhul 
kui säilitamiskoha sulgemine ja/või 
vastutuse üleandmine põhines ebatäpsetel 
või valedel andmetel, peaks käitaja jääma 
vastutavaks parandusmeetmete kulude ja 
inimeste tervisele või keskkonnale 
tekitatud kahju eest. Kõikidel ülejäänud 
juhtudel tuleks asjaomased kulud katta 
fondist, mida rahastatakse käitajate 
maksetest ja mida haldab pädev asutus. 

Or. en

Selgitus

Vastutuse üleandmisele järgnev seire toob kaasa täiendava kindluse, et tagada 
säilitamiskohtade jätkuv toimimine oodatud viisil, lekete avastamine ja vajadusel vajaliku 
heastamismeetme rakendamine.

Muudatusettepanek 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
lubada lõpetada seire, kuid seda tuleks 
uuesti alustada, kui tehakse kindlaks leke 

(27) Pärast vastutuse üleandmist tuleks 
jätkata seiret vähemalt järgmise 100 aasta 
jooksul. Juhul kui tehakse kindlaks leke 
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või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva 
asutuse kantud kulusid nõuda sisse 
endiselt käitajalt.

või oluline eeskirjade eiramine, peaks 
pädev asutus võtma vajalikud 
parandusmeetmed. Juhul kui 
säilitamiskoha sulgemine põhines 
ebatäpsetel või valedel andmetel, peaks 
käitaja jääma vastutavaks 
parandusmeetmete kulude ja inimeste 
tervisele või keskkonnale tekitatud kahju 
eest. Kõikidel ülejäänud juhtudel tuleks 
asjaomased kulud katta fondist, mida 
rahastatakse ühiselt käitajate ja 
energiatootjate maksetest ja mida haldab 
pädev asutus.

Or. en

Selgitus

Geoloogide andmetel võivad probleemid tekkida ka rohkem kui 100 aastat pärast 
säilitamiskoha sulgemist. Energiatootjad ja säilitamiskohtade käitajad peaksid ühiselt 
maksma süsinikdioksiidi säilitamisest põhjustatud kahju heastamise kulud. 

Muudatusettepanek 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Pärast vastutuse üleandmist võib seiret 
vähendada, kuid seda tuleks uuesti täies 
ulatuses alustada, kui tehakse kindlaks 
leke või oluline eeskirjade eiramine. Pärast 
vastutuse üleandmist ei tohiks pädeva 
asutuse kantud kulusid nõuda sisse endiselt 
käitajalt, välja arvatud juhul, kui on 
tegemist käitaja süül või hooletusest 
põhjustatud kahjuga, isegi kui kahju 
ilmneb alles pärast artiklis 18 osutatud 
üleandmist. 

Or. en
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Selgitus

Oluline on jätkata säilitamiskohas teatud tasemel seiret pärast selle sulgemist ja kuni 
sissejuhitud süsinikdioksiid on täies ulatuses stabiliseeritud. 

Muudatusettepanek 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Tuleks ette näha rahalised vahendid, et 
tagada, et suudetakse täita sulgemis- ja 
sulgemisjärgsed kohustused, direktiivide 
2003/87/EÜ ja 2004/35/EÜ
kohaldamisalasse lisamisest tulenevad 
kohustused ja kõnealuste direktiivide 
kohased parandusmeetmete võtmise 
kohustused lekke või olulise eeskirjade 
eiramise korral. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et taotleja esitab enne loataotluse 
esitamist kas rahalise tagatise või muu 
samaväärse tagatise.

Or. en

Selgitus

Tuleks ette näha rahalised vahendid, et tagada keskkonnavastutuse direktiivist 2004/35/EÜ 
tulenevate kohustuste täitmine. 

Muudatusettepanek 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

suurendada kindlust, et suudetakse täita 
sulgemis- ja sulgemisjärgsed kohustused, 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse 
lisamisest tulenevad kohustused ja 
käesoleva direktiivi kohased 
parandusmeetmete võtmise kohustused 
olulise eeskirjade eiramise või lekke korral. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et taotleja 
esitab enne säilitamiskoha kasutamist kas 
rahalise tagatise või muu samaväärse 
tagatise.

Or. en

Selgitus

Kulude vähendamine.

Muudatusettepanek 128
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

vabastada kolmandaid isikuid 
juurdepääsueeskirjade nõuete täitmisest, 
et luua ergutused süsinikdioksiidi 
infrastruktuuri investeerimiseks. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama ka 
vaidluste lahendamise mehhanismid, et 
võimaldada süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
juurdepääsuga seotud vaidluste kiiret 
lahendamist. 

Or. en

Selgitus

Juhul kui kolmandate isikute juurdepääs säilitamiskohtadele ja transpordivõrkudele 
muudetakse sõltuvaks riikide süsinikdioksiidi heite vähendamise kohustustest, tooks see kaasa 
säilitamiskohtade ja transpordivõrkude käitajate ebavõrdse kohtlemise eri liikmesriikides. 
Tuleb võimaldada erandite tegemist seoses kolmandate isikute juurdepääsueeskirjade nõuete 
täitmisega juurdepääsul süsinikdioksiidi säilitamiskohtadele ja transpordivõrkudele. 

Muudatusettepanek 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. See tähendab, et 
transpordivõrkude käitajad tuleks 
täielikult eraldada säilitamiskohtade 
käitajatest ja kasutajatest (s.t 
energiatootjatest). Viimased peaksid 
kandma kõik süsinikdioksiidi 
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saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama ka vaidluste lahendamise 
mehhanismid, et võimaldada 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist. 

transportimise kulud alates kogumisest 
kuni säilitamiskohani. 
Transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsu 
tingimused tuleks kehtestada iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil, 
kohaldades õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke ning võttes muu hulgas arvesse 
transpordi- ja säilitamisvõimsust, mida on 
võimalik kasutada või mida saab reaalselt 
saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama ka vaidluste lahendamise 
mehhanismid, et võimaldada 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist.

Or. en

Selgitus

Energiatootjatel peaks olema võrdne juurdepääs säilitamisvõimsustele. Nad peavad täies 
ulatuses katma oma süsinikdioksiidi heite kogumise, transportimise ja säilitamise kulud.

Muudatusettepanek 130
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 

(29) Läbipaistev ja mittediskrimineeriv 
juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele, 
olenemata võimalike kasutajate 
geograafilisest asukohast Euroopa Liidus, 
peaks olema elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 



AM\734307ET.doc 43/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. Seda tuleks teha iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil, 
kohaldades õiglase ja avatud juurdepääsu 
eesmärke ning võttes muu hulgas arvesse 
transpordi- ja säilitamisvõimsust, mida on 
võimalik kasutada või mida saab reaalselt 
saavutada, samuti rahvusvaheliste 
õigusaktide ja ühenduse õigusaktide 
kohaste süsinikdioksiidi vähendamise 
kohustuste seda osa, mida tuleb täita 
süsinikdioksiidi kogumise ja geoloogilise 
säilitamise kaudu. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama ka vaidluste lahendamise 
mehhanismid, et võimaldada 
süsinikdioksiidi transpordivõrkudele ja 
säilitamiskohtadele juurdepääsuga seotud 
vaidluste kiiret lahendamist.

tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 
juurdepääsu saamise kord võimalikele 
kasutajatele. Seda tuleks teha iga 
liikmesriigi kindlaksmääratud viisil ja 
komisjoniga konsulteerides, kohaldades 
õiglase ja avatud juurdepääsu eesmärke 
ning võttes muu hulgas arvesse transpordi-
ja säilitamisvõimsust, mida on võimalik 
kasutada või mida saab reaalselt saavutada, 
ning nõudlust süsinikdioksiidi piiriüleste 
transiitvoogude järele.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et selliste liikmesriikide nagu Kreeka käitajaid ei seata ebaõiglaselt 
halvemasse olukorda nende geograafilise asukoha või võimalike säilitamiskohtade 
arendamise piirangute tõttu. 

Muudatusettepanek 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juurdepääs süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
võiks olla elektri- ja soojusenergia 
siseturule sisenemise või sellel turul 
konkurentsivõimelise toimimise 
tingimuseks, olenevalt süsiniku ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
suhtelistest hindadest. Seetõttu on 
asjakohane kehtestada kõnealuse 

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

juurdepääsu saamise mittediskrimineeriv 
kord võimalikele kasutajatele. Seda tuleks 
teha iga liikmesriigi kindlaksmääratud 
viisil, kohaldades õiglase ja avatud 
juurdepääsu eesmärke ning võttes muu 
hulgas arvesse transpordi- ja 
säilitamisvõimsust, mida on võimalik 
kasutada või mida saab reaalselt saavutada, 
samuti rahvusvaheliste õigusaktide ja 
ühenduse õigusaktide kohaste 
süsinikdioksiidi vähendamise kohustuste 
seda osa, mida tuleb täita süsinikdioksiidi 
kogumise ja geoloogilise säilitamise kaudu. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama ka 
vaidluste lahendamise mehhanismid, et 
võimaldada süsinikdioksiidi 
transpordivõrkudele ja säilitamiskohtadele 
juurdepääsuga seotud vaidluste kiiret 
lahendamist. 

Or. de

Selgitus

Objektiivsetest ja avalikustatud kriteeriumidest ei piisa mittediskrimineerimise tagamiseks, 
mis peaks aga olema siseturul olulise kriteeriumina tagatud.

Muudatusettepanek 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tuleb sätestada õigusnormid, mis 
tagavad, et liikmesriikide pädevad asutused 
peavad süsinikdioksiidi piiriülese 
transpordi, piiriüleste säilitamiskohtade või 
piiriüleste säilitamiskomplekside korral 
ühiselt täitma käesoleva direktiivi ja kõigi 
teiste ühenduse õigusaktide nõudeid.

(30) Tuleb sätestada õigusnormid, mis 
tagavad, et liikmesriikide pädevad asutused 
peavad süsinikdioksiidi piiriülese 
transpordi, piiriüleste säilitamiskohtade või 
piiriüleste säilitamiskomplekside korral 
ühiselt täitma käesoleva direktiivi ja kõigi 
teiste ühenduse õigusaktide nõudeid, 
samuti kõiki rahvusvahelisi lepinguid, 
millega liikmesriigid ja/või ühendus on 
ühinenud. Antud juhul tuleks kohaldada 
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ka direktiivi 85/337/EMÜ artikli 7 sätteid.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi piiriülese transpordi ja/või säilitamise korral tuleks kohaldada kõiki 
keskkonnamõju hindamise direktiivi nõudeid ja kõiki rahvusvaheliste lepingute nõudeid, 
millega liikmesriigid või komisjon on ühinenud. 

Muudatusettepanek 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Registrisse tuleks kanda ka töötavad säilitamiskohad. 



PE409.630v01-00 46/87 AM\734307ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud riiklike õigusnormide 
rikkumise korral kohaldavate sanktsioonide 
kohta. Need sanktsioonid peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud riiklike õigusnormide 
rikkumise korral kohaldavate sanktsioonide 
kohta. Need sanktsioonid peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Käesoleva direktiivi alusel antud loast 
tulenevate kohustuste, sealhulgas 
parandusmeetmete võtmise kohustuse 
tõsise rikkumise korral, mille tagajärjel 
eraldub süsinikdioksiid pinnasesse, õhku 
või vette, tuleks käitajad võtta ka 
kriminaalvastutusele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/XX/EÜ, mis käsitleb keskkonna
kaitsmist kriminaalõiguse kaudu, sätete 
kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Selleks et keskkonna- ja tervisekaitse oleks kogu ühenduses samasugusel tasemel, tuleks 
käesoleva direktiivi alusel antud loast tulenevate kohustuste tõsise rikkumise korral 
kohaldada kõikides liikmesriikides kriminaalõigust. 

Muudatusettepanek 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Direktiivi 85/337/EMÜ tuleks muuta, 
et see hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
süsinikdioksiidi voolu kogumist ja 

(35) Direktiivi 85/337/EMÜ tuleks muuta, 
et see hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
süsinikdioksiidi voolu kogumist ja 
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transporti geoloogilise säilitamise 
eesmärgil ning säilitamiskohti. Direktiivi 
96/61/EÜ tuleks muuta, et see hõlmaks 
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvatest käitistest lähtuva 
süsinikdioksiidi voolu kogumist 
geoloogilise säilitamise eesmärgil. 
Direktiivi 2004/35/EÜ tuleks muuta, et see 
hõlmaks käesoleva direktiivi kohast 
säilitamiskohtade käitamist. 

transporti geoloogilise säilitamise 
eesmärgil ning säilitamiskohti. Direktiivi
96/61/EÜ tuleks muuta, et see hõlmaks 
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvatest käitistest lähtuva 
süsinikdioksiidi voolu kogumist 
geoloogilise säilitamise eesmärgil.
Direktiivi 2004/35/EÜ tuleks muuta, et see 
hõlmaks süsinikdioksiidi transportimist 
geoloogilise säilitamise eesmärkidel ja 
käesoleva direktiivi kohast 
säilitamiskohtade käitamist. 

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi transpordile peaks samuti laienema keskkonnavastutuse direktiiv 
(2004/35/EÜ).

Muudatusettepanek 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Üleminek madala 
süsinikusisaldusega energiatootmisele 
eeldab uute investeeringute tegemist 
fossiilkütusel põhinevasse 
energiatootmisse nii, et see soodustab 
heidete olulist vähenemist. Seetõttu tuleks 
muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 
2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
kõigil põletusseadmetel, millele on pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist antud 
esmane ehitusluba või esmane 
käitamisluba, peab olema rajatise 
asukohas piisavalt ruumi süsinikdioksiidi 
kogumiseks ja kompressiooniks vajalike 

(37) Tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 
2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta ja näha ette, et 
uutele põletusseadmetele võimsusega 
vähemalt 200 megavatti võib anda loa 
ainult juhul, kui nende heide ei ületa 350 
g CO2/kWh. 
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seadmete jaoks ja et tuleb hinnata 
sobivate säilitamiskohtade ja 
transpordivõrkude kasutamisvalmidust 
ning süsinikdioksiidi kogumise eesmärgil 
tehtava moderniseerimise tehnilist 
teostatavust.

Or. en

Selgitus

Meie kliimaeesmärkide täitmiseks tuleb energiatootjatele kehtestada maksimaalsed heite 
tasemed. 

Muudatusettepanek 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi 
transportimiseks geoloogilise säilitamise 
eesmärkidel ja süsinikdioksiidi
geoloogiliseks säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi transpordile peaksid samuti laienema käesoleva direktiivi nõuded.
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Muudatusettepanek 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi 
keskkonnaohutuks geoloogiliseks 
säilitamiseks kliimamuutuste 
tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise õigusliku raamistiku loomisel on esmaseks 
eesmärgiks tagada tervise- või keskkonnaohtude tekkimise riski ärahoidmine. 

Muudatusettepanek 139
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi 
keskkonnaohutuks geoloogiliseks 
säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa 2007. aasta kevadise ülemkogu järeldustes nõuti liikmesriikidelt ja komisjonilt 
süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumise ja säilitamise kasutuselevõttu uutes fossiilkütuseid 
kasutavates jõujaamades võimaluse korral 2020. aastaks. 
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Muudatusettepanek 140
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks ja tselluloosi biomassist 
saadud puusöe säilitamiseks pinnases.

Or. en

Selgitus

Kui on tegemist süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise direktiiviga, tuleks arvesse võtta kõik 
säilitamismeetodid, eelkõige need, mis ei too kaasa ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Muudatusettepanek 141
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks eesmärgiga anda panus 
kliimakaitsesse.

Or. de
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Muudatusettepanek 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks.

1. Käesoleva direktiiviga luuakse õiguslik 
raamistik süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks eesmärgiga anda panus 
kliimakaitsesse.

Or. de

Selgitus

Käesolev täiendus teeb selgeks süsinikdioksiidi sidumise tegeliku eesmärgi, milleks on 
kliimakaitse. Eesmärgi nimetamine on oluline direktiivi teiste sätete tõlgendamiseks. 

Muudatusettepanek 143
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
alternatiivi loomine süsinikdioksiidi 
atmosfääri eraldumisele, sidudes selle 
püsivalt ja ohutult maa all nii, et vältida
negatiivset mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale. Süsinikdioksiidi geoloogilist 
säilitamist käsitletakse ainult 
pooltevahelise menetlusena 
kliimamuutuste võimalikult kiireks 
peatamiseks. 

Or. en

Selgitus

Direktiivi võib pidada vastuvõetavaks ainult juhul, kui selles sätestatakse süsinikdioksiidi 
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sidumine viisil, mis on püsiv, ohutu ja millel ei ole negatiivset mõju inimeste tervisele ega 
keskkonnale. Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine ei ole säästev ega püsiv lahendus 
kliimamuutuste tõkestamiseks, vaid niinimetatud viimase etapi lahendus. Seetõttu tuleks seda 
käsitleda ainult pooltevahelise menetlusena madala süsinikusisaldusega majandusele 
üleminekul.

Muudatusettepanek 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv ja ohutu sidumine 
maa all nii, et vältida keskkonnale või
inimeste tervisele tekkivate negatiivsete 
mõjude ohtu.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiid tuleb siduda ohutult ja püsivalt. 

Muudatusettepanek 145
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida negatiivset mõju väliskeskkonnale
ja elanikele ohupiirkonnas, mille raadius 
sissejuhtimiskohast on 500 meetrit.

Or. pl
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Selgitus

Ohupiirkonna äramärkimine on äärmiselt oluline. 

Muudatusettepanek 146
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või kaotada negatiivne mõju 
keskkonnale ja sellest tulenev mis tahes 
oht inimeste tervisele.

Or. en

Selgitus

Rangem sõnastus, et mitte jätta ruumi väärtõlgendustele seoses direktiivi eesmärgiga, milleks 
on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu säilitamine geoloogilises formatsioonis. 

Muudatusettepanek 147
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Täiendusega tehakse selgeks, et direktiivi eesmärgiks on lisaks kliimakaitsele esmajoones 
negatiivsete keskkonnamõjude vältimine, ning vähendamine on piisav ainult seal, kus 
vältimine ei ole võimalik. Sellisel viisil luuakse kooskõla teiste võrreldavate 
keskkonnadirektiividega (IPPC direktiivi artikkel 1). 

Muudatusettepanek 149
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Geoloogilise säilitamise eesmärk on 
süsinikdioksiidi püsiv sidumine nii, et 
vältida või võimaluste piires vähendada 
negatiivset mõju keskkonnale ja sellest 
tulenevat mis tahes ohtu inimeste tervisele. 
Puusöe pinnases säilitamise eesmärk on 
mullaviljakuse ja veesidumise ning 
süsiniku sidumise suurendamine. 

Or. en
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Selgitus

Kui on tegemist süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise direktiiviga, tuleks arvesse võtta kõik 
säilitamismeetodid, eelkõige need, mis ei too kaasa ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 150
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada süsinikdioksiidi 
geoloogiline säilitamine inimeste tervist 
ohtu seadmata, keskkonda kahjustamata 
ja eelkõige vett, õhku, pinnast, taimi või 
loomi ohustamata.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus esitatakse teiste direktiivide, näiteks jäätmete raamdirektiivi 
sätetega sarnane säte, ja selles rõhutatakse inimeste tervise kaitse ja keskkonnakaitse aspekte. 

Muudatusettepanek 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
liikmesriikide territooriumil, nende 
majandusvööndites ja nende mandrilavadel 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ainult süsinikdioksiidi geoloogilisele 
säilitamisele liikmesriikide territooriumil, 
nende majandusvööndites ja nende 
mandrilavadel Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 
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tähenduses. (UNCLOS) tähenduses. Käesolev direktiiv 
ei hõlma süsivesinike täiustatud tootmist. 

Or. en

Selgitus

Süsivesinike täiustatud tootmine juba toimub ja see on majanduslikult kasulik tegevus. 
Sealjuures ei too süsivesinike täiustatud tootmine tingimata kaasa heite netovähenemist.

Muudatusettepanek 152
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
teadusuuringute ja arendustegevuse raames 
või uute toodete ja protsesside katsetamise 
eesmärgil, välja arvatud süsinikdioksiidi 
säilitamine püsivaks sidumiseks või 
tööstuslik säilitamine nafta- või 
maagaasimaardlate all nende parema 
kasutamise eesmärgil või juhtudel, kus 
see võiks parandada tööohutust metaani 
sisaldavates söekaevandustes.

Or. pl

Selgitus

Viidatakse süsinikdioksiidi säilitamise aktiivse kasutamise võimalusele seoses fossiilkütuste 
kaevandamise tehnoloogiatega.
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Muudatusettepanek 153
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
teadusuuringute ja arendustegevuse raames 
või uute toodete ja protsesside katsetamise 
eesmärgil ega süsinikdioksiidi või 
süsinikdioksiidi sisaldavate gaasisegude, 
mida juhitakse säilitamiskohta 
süsivesinike ärakasutamise suurendamise 
eesmärgil ja meetmena, geoloogilisele 
säilitamisele.

Or. en

Selgitus

Ei ole ühetähenduslikult selgitatud, et süsinikdioksiidi sissejuhtimine süsivesinike kasutamise 
suurendamise eesmärgil (õli või gaasi täiustatud tootmine) on direktiivi kohaldamisalast välja 
jäetud või et direktiivis jäetakse see lõpuks liikmesriikide tõlgendada. Selgitamine on väga 
soovitav. 

Muudatusettepanek 154
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
süsinikdioksiidi geoloogilisele säilitamisele 
teadusuuringute ja arendustegevuse raames 
või uute toodete ja protsesside katsetamise 
eesmärgil. Seda kohaldatakse siiski 
näidis- ja äriprojektidele kavandatava 
säilitamise kogumahuga vähemalt 100 
kilotonni. 
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Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on laiendada direktiivi kohaldamisala süsinikdioksiidi säilitamise äriprojektidele. 

Muudatusettepanek 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Süsinikdioksiidi säilitamine 
säilitamiskohas, mille säilitamiskompleks 
ulatub väljapoole lõikes 1 nimetatud ala, 
on keelatud. See ei kehti, kui kogu 
säilitamiskompleksi ulatuses on tagatud 
käesoleva direktiiviga võrreldav 
kaitsetase. 

Or. de

Selgitus

Geoloogilised formatsioonid võivad laiuda tuhandetel kilomeetritel. Seetõttu ei viiks 
säilitamise keelustamine eesmärgile ELi piiridest väljapoole ulatuvas geoloogilises 
formatsioonis. Kui säilitatakse säilitamiskohas, mille säilitamiskompleks ulatub ELi piiridest 
väljapoole, on vaja seevastu tagada, et säilitatav süsinikdioksiid ei saaks sanktsioonideta 
teisele poole piiri eralduda. 

Muudatusettepanek 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Süsinikdioksiidi säilitamine 
geoloogilistes formatsioonides, mis 

3. Süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine, sealhulgas merepõhjaalune 
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ulatuvad väljapoole lõikes 1 nimetatud ala, 
on keelatud. 

säilitamine väljapool lõikes 1 nimetatud 
ala, on keelatud. Süsinikdioksiidi 
merepõhjaalune säilitamine toimub 
kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega,
millega liikmesriigid ja/või ühendus on 
ühinenud.

Or. en

Selgitus

Geoloogiateaduse andmetel toob süsinikdioksiidi säilitamine 1000 meetrist kõrgemal 
sügavusel kaasa tõsise lekkeohu. Süsinikdioksiidi säilitamist tulevikus käsitlevatest 
rahvusvahelistest lepingutest ja nõuetest tuleks kinni pidada. 

Muudatusettepanek 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas 
on keelatud.

4. Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas 
lõikes 1 nimetatud alal või sellest 
väljapool on keelatud.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi säilitamine veesambas on keelatud.

Muudatusettepanek 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Süsinikdioksiidi säilitamine 



PE409.630v01-00 60/87 AM\734307ET.doc
Freelance-tõlge

ET

tiheasustusega aladel ei ole lubatud.

Or. en

Selgitus

Kuna tehnoloogiat ei ole kunagi laiaulatuslikult kohaldatud, on rahvatervisega seotud ohtude 
osas veel palju ebamäärast. Kuni me ei ole absoluutselt kindlad vastuvõetamatute riskide 
puudumises, ei tohiks me säilitada süsinikdioksiidi inimeste jalge all.

Muudatusettepanek 159
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine – vedela süsinikdioksiidi 
juhtimine maa-alustesse geoloogilistesse 
formatsioonidesse ja seal säilitamine;

(1) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine – vedela süsinikdioksiidi 
juhtimine maa-alustesse geoloogilistesse 
formatsioonidesse ja seal säilitamine 
püsivalt või geoloogilise aja skaalal 
pikkade perioodide jooksul;

Or. en

Selgitus

Üldsuse usalduse suurendamine süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise positiivse mõju 
suhtes.

Muudatusettepanek 160
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine – vedela süsinikdioksiidi 

(1) süsinikdioksiidi geoloogiline 
säilitamine – vedela süsinikdioksiidi 



AM\734307ET.doc 61/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

juhtimine maa-alustesse geoloogilistesse 
formatsioonidesse ja seal säilitamine;

juhtimine maa-alustesse geoloogilistesse 
formatsioonidesse ja seal keskkonnaohutu 
säilitamine;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 selgitust.

Muudatusettepanek 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) süsivesinike täiustatud tootmine –
süsivesinike tootmine lisaks loomulikule 
tootmisele sissepritsega või teiste 
vahenditega;

Or. en

Selgitus

Süsivesinike täiustatud tootmise määratlus.

Muudatusettepanek 162
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) säilitamiskoht – kindlaksmääratud 
maapealne ala koos teenindusrajatiste ja 
selle all asuva ruumilise mahuga, mis on 
määratletud sügavusintervallidena 
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süsinikdioksiidi säilitamise eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Meie arvates ei ole säilitamiskoha, säilitamiskompleksi ja geoloogilise formatsiooni mõisteid 
kogu ettepaneku ulatuses asjakohaselt kasutatud, sealhulgas artiklis 3 sisalduvad 
määratlused. Ühenduse tuumajäätmete alased õigusaktid moodustavad käesoleva direktiivi 
jaoks suurepärase aluse. Säilitamiskoha mõiste hõlmab säilitamise geograafilist määratlust, 
määratletud maapealset ala, selle all asuvat ruumilist mahtu, selle õiguskaitset ja üldiselt 
selle teenindusrajatisi. 

Muudatusettepanek 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) säilitamiskoht – määratletud piirkond 
süsinikdioksiidi geoloogiliseks 
säilitamiseks kasutatava konkreetse 
geoloogilise formatsiooni piires ja sellega 
seotud maapind ja sissejuhtimise 
rajatised;

Or. en

Selgitus

Mõned geoloogilised formatsioonid on väga suured ja neid saaks jagada eri riikide vahel. 
Ühe geoloogilise formatsiooni jagamine mitmeks säilitamiskohaks peaks olema võimalik, nii 
et igale nendest tuleks anda eraldi luba.
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Muudatusettepanek 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav 
piiritletav ala geoloogilise formatsiooni 
piires;

Or. de

Selgitus

Erialasest aspektist on säilitamiskoht suurema geoloogilise formatsiooni väiksem piiritletav 
osa, aga mitte üldjuhul konkreetne formatsioon.

Muudatusettepanek 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav 
konkreetne nõuetekohane geoloogilise 
formatsiooni osa;

Or. en

Selgitus

Täpsustus.
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Muudatusettepanek 166
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) säilitamiskoht – süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks kasutatav 
konkreetne ala geoloogilise formatsiooni 
piires;

Or. pl

Selgitus

Säilitamiskoht ei ole geoloogilise formatsiooni sünonüüm. Süsinikdioksiidi ei säilitata 
geoloogilise formatsiooni ulatuses tervikuna; seda säilitatakse konkreetsetel aladel 
formatsiooni piires.

Muudatusettepanek 167
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) geoloogiline formatsioon –
litostratigraafiline üksus, mille sees võib 
leida ja kaardistada eristuvaid kivimikihte;

(4) geoloogiline formatsioon – põhiline 
litostratigraafiline üksus, mille sees võib 
leida eristuvaid kivimeid, mis võimaldab 
koostada kirjelduse ja erinevad 
geoloogilised kaardid (sealhulgas näiteks 
ehitusgeoloogilised kaardid) vastavalt I ja 
II lisale;

Or. pl

Justification

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 



AM\734307ET.doc 65/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Muudatusettepanek 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi mõõdetav eraldumine 
maapinnale, põhjavette, atmosfääri või 
hüdrosfääri, mida on vajadusel kinnitatud 
parimat kättesaadavat tehnoloogiat 
kasutavate järelevalvesüsteemidega;

Or. en

Selgitus

Põhieesmärgiks on tagada, et süsinikdioksiidi säilitamine on keskkonnaohutu ja ohutu 
inimeste tervisele. Käesolevale muudatusettepanekule tuleks lisada põhjavesi, sest see on vee 
raamdirektiivi nõue. 

Muudatusettepanek 169
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine keskkonna 
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ükskõik millisesse osasse;

Or. en

Selgitus

Kompleksist väljapoole asuvasse teisesesse sidumisformatsiooni jääv süsinikdioksiid (see võib 
juhtuda, sest kompleksi ei ole asjakohaselt määratletud) ei tohiks kaasa tuua 
saastekvootidega kauplemise süsteemi lubade loovutamist, kuna süsinikdioksiidi säilitatakse 
ikka veel püsivalt. Säilitamisluba tuleks loomulikult ajakohastada. 

Muudatusettepanek 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi üsna oluline eraldumine;

Or. en

Selgitus

Täpsustus ja kohandamine komisjoni kirjeldusega, viidates IPCC süsinikdioksiidi kogumist ja 
säilitamist käsitlevale eriaruandele. 

Muudatusettepanek 171
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi oluline eraldumine;

Or. de
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Selgitus

Ilma muudatusettepanekuta võidakse lekke mõiste määratlust mõista nii, et tagatakse 
igasugune lekete puudumine. See on tehniliselt võimatu ja ohutustehnilisest seisukohast ka 
põhjendamatu. 

Muudatusettepanek 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi mõõdetav eraldumine; 

Or. de

Selgitus

Praegust sõnastust on võimalik mõista nii, nagu oleks säilitamise käitamise ja lõpetamise 
jaoks vajalik vältida ka süsinikdioksiidi eraldumist kõige väiksemates kogustes. See ei ole 
praktiliselt teostatav ega ohutustehniliselt ja kliimakaitse seisukohast põhjendatud. Seetõttu 
tuleks direktiivis selgitada, et lekkega on tegemist ainult juhul, kui säilitamiskompleksist 
eraldub kasutada olevate teadustulemuste alusel mõõdetav kogus. 

Muudatusettepanek 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) leke – säilitamiskompleksist lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

(5) leke – säilitamiskohast lähtuv 
süsinikdioksiidi eraldumine;

Or. en
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Selgitus

Säilitamiskoht peaks olema võrdluspunktiks lekke määratlemisel, et tagada maksimaalne 
terviklikkus ja ohutus. 

Muudatusettepanek 174
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 6
[OP6NRACTYES]

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) säilitamiskompleks – säilitamiskoht ja 
seda ümbritsevad geoloogilised alad, mis 
võivad avaldada mõju üldisele 
säilitamiskindlusele ja turvalisusele (nt 
sekundaarsed säilitamisformatsioonid);

(6) säilitamiskompleks – säilitamiskoht, 
mis koosneb välisest osast, kuhu on 
paigaldatud sissejuhtimisseadmed, ja 
maa-alusest osast suure tühja ala kujul 
(kambriumi tühikud või poorsed 
massiivid), ja seda ümbritsevad 
geoloogilised alad, mis võivad avaldada 
mõju üldisele säilitamiskindlusele ja 
turvalisusele;

Or. pl

Selgitus

Säilitamiskompleks koosneb mitte üksnes säilitamiskohast, vaid ka maapinnal asuvast alast.

Muudatusettepanek 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) hüdrauliline üksus – hüdrauliliselt 
ühendatud poorne ala, kus rõhkude 
vastastikust toimet on võimalik tehniliste 
vahenditega mõõta ja mida piiravad 
voolamistõkked (katkestused, 
stalagmiidid, litoloogilised piirid), 
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formatsiooni kiildumine või eendumine;

Or. de

Selgitus

Ühes struktuuris võib asuda mitu säilitamiskohta, mida nimetatakse hüdrauliliseks üksuseks. 
Ruumiliselt on hüdrauliline üksus laiem kui säilitamiskompleks artikli 3 punkti 6 määratluse 
tähenduses. Kõnealuse struktuuri raames võivad esineda paralleelsete sissejuhtimiskäitiste 
tugevad vastastikused mõjud. Seetõttu võib seal anda säilitamislube üheaegselt ainult ühele 
käitajale. 

Muudatusettepanek 176
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) uuring – võimalike 
säilitamiskomplekside hindamine 
spetsiifiliste menetluste abil, näiteks 
geoloogilise uuringu teostamine 
füüsikaliste ja keemiliste vahenditega ning 
puurimine, et saada geoloogilist teavet 
võimalikus säilitamiskompleksis
olemasolevate kihtide kohta;

(7) uuring – konkreetsete menetluste 
rakendamine võimalike 
säilitamiskomplekside uurimiseks, mis on 
koostatud objektiivsete tehniliste ja 
keskkonnaalaste kriteeriumide alusel, 
näiteks geoloogilise uuringu teostamine 
füüsikaliste ja keemiliste vahenditega ning 
puurimine, et saada geoloogilist teavet 
võimalikku säilitamiskompleksi hõlmavas 
piirkonnas olemasolevate geoloogiliste 
kihtide kohta;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse uuring täpsemalt.
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Muudatusettepanek 177
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) uuring – võimalike 
säilitamiskomplekside hindamine 
spetsiifiliste menetluste abil, näiteks 
geoloogilise uuringu teostamine 
füüsikaliste ja keemiliste vahenditega ning 
puurimine, et saada geoloogilist teavet 
võimalikus säilitamiskompleksis 
olemasolevate kihtide kohta;

(7) uuring – võimalike 
säilitamiskomplekside hindamine 
spetsiifiliste menetluste abil, näiteks 
geofüüsikaline uuring ning puurimine, et 
saada geoloogilist teavet võimalikus 
säilitamiskompleksis olemasolevate kihtide 
kohta;

Or. en

Selgitus

 Kõnealuste sügavate reservuaaridega seoses on asjakohane geofüüsikalise uuringu, mitte 
geoloogiliste uuringute mõiste. Lisaks on üleliigne märkus „füüsikaliste ja keemiliste 
vahenditega”. Seetõttu soovitame need sõnad välja jätta. 

Muudatusettepanek 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) uuringuluba – kooskõlas artikli 4 
sätetega sobivaks tunnistatud 
geoloogilises formatsioonis uuringu 
tegemist lubav kirjalik ja põhjendatud 
otsus, mille pädev asutus teeb käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt;

Or. en
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Selgitus

Säilitamiskohtade uurimiseks ei tohiks luba anda, välja arvatud juhul, kui säilitamiskoht on 
täiesti ohutu. 

Muudatusettepanek 179
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse täpsemalt uuringuluba andev asutus.

Muudatusettepanek 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) veoettevõtja – füüsiline või 
juriidiline, era- või avalik-õiguslik isik, 
kes on täielikult säilitamiskoha käitajast 
ja kasutajast (nt energiatootja) eraldatud 
ja kes käitab või kontrollib 
süsinikdioksiidi transportimist 
säilitamiskohta või kellele on riigi 
õigusaktide alusel antud otsustav 
majandusjõud transpordivõrgustiku 
tehnilise toimimise üle;



PE409.630v01-00 72/87 AM\734307ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Määratletakse veoettevõtja, kes tuleks säilitamiskoha käitajast ja energiatootjast täielikult 
eraldada. 

Muudatusettepanek 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) säilitamisluba – kirjalik ja 
põhjendatud otsus, millega lubatakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
säilitamiskohas, mis sisaldab kõiki artiklis 
9 sätestatud elemente ja mille teeb pädev 
asutus käesoleva direktiivi nõuete kohaselt; 

Or. en

Selgitus

Säilitamisluba peaks sisaldama kõiki artiklis 9 sätestatud elemente. 

Muudatusettepanek 182
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale või inimeste 
tervisele olulist mõju; kõnealust muutust 
võiks määratleda enne ja pärast 
süsinikdioksiidi sissejuhtimist kogutud 
teatud määravate väärtuste (nt pH, lahuse 



AM\734307ET.doc 73/87 PE409.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

happesuse või aluselisuse tase) võrdlemise 
tulemusena;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi sisse juhtimisele eelneva ja järgneva olukorra teatud määrava tähtsusega 
väärtuste võrdlemine säilitamiskohas võiks anda teadusliku kindluse muutuste ja olulisuse 
mõistete tõlgendamisel. Juhtimisele eelnevaid taustandmeid võrreldakse sellele järgnevate 
andmetega, tegemist on säilitamiskoha etapi tavapärase käitamise andmetega, mis 
võimaldavad erinevusi hõlpsalt ära tunda ja hinnata. Kasutatavad määravad tegurid peaksid 
olema keskkonna ja ohutuse olulised tunnused (nt pH). 

Muudatusettepanek 183
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – esitatud/kavandatud 
muutus planeerimises või käitamises, mis 
võib avaldada keskkonnale või inimeste 
tervisele olulist mõju;

Or. en

Selgitus

Olulise muutuse ja olulise rikkumise määratluste tekst ei ole selge – kas nende kahe mõiste 
erinevus seisneb selles, et üks on ettekavatsetud, samal ajal kui teine on lihtsalt tagajärg. 
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Muudatusettepanek 184
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale või ohupiirkonna 
elanike tervisele mõju maa peal või maa 
all säilitamiskoha geoloogilises osas;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek on tähtis, sest selles määratletakse täpsemalt oluline muutus.

Muudatusettepanek 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale või inimeste 
tervisele kahjulikku mõju;

Or. en

Selgitus

Olulise muutusena tuleks käsitleda ka muutust, mis võib rahvatervist kahjustada. 
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Muudatusettepanek 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale olulist mõju;

(11) oluline muutus – muutus, mis võib 
avaldada keskkonnale või tervisele olulist 
mõju;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on kohandamine artikli 1 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 
kasutatavate mõistetega. 

Muudatusettepanek 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) süsinikdioksiidi vool –
süsinikdioksiidi kogumisprotsessidest 
säilitamisprotsessi lähtuv ainevool, mis 
sisaldab vähemalt 98 % süsinikdioksiidi, 
millele ei ole lisatud jäätmeid ega teisi 
materjale nende kõrvaldamise eesmärgil 
ning mis ei sisalda sööbivaid aineid, 
näiteks vesiniksulfiidi ja vääveldioksiidi;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi voolud peaksid olema võimalikult puhtad ja ei tohiks sisaldada sööbivaid 
aineid, sest need toovad kaasa suuremad ohud nii transportimise kui säilitamise ajal.
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Muudatusettepanek 188
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) süsinikdioksiidi vool –
süsinikdioksiidi kogumisprotsessidest 
säilitamisprotsessi lähtuv ainevool, mis 
sisaldab vähemalt 99,9 % süsinikdioksiidi;

Or. en

Justification

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Muudatusettepanek 189
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) süsinikdioksiidi vool – fossiilkütuste 
põletamisest lähtuv põlemissaaduste vool, 
mis sisaldab vähemalt 90 % 
süsinikdioksiidi;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse tekst täpsemaks.
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Muudatusettepanek 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõlemad sissejuhtimistoimingutega seotud aspektid ja säilitamiskompleksi areng täiendavad 
üksteist vastastikku. 

Muudatusettepanek 191
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) oluline eeskirjade eiramine – mis 
tahes eeskirjade eiramine sissejuhtimis- või 
säilitamistoimingute tegemisel või seoses 
säilitamiskoha seisundi muutusega, millega 
kaasneb lekkeoht või oht keskkonnale või 
inimeste tervisele;

Or. en

Selgitus

Esmatähtsaks eesmärgiks on tagada süsinikdioksiidi säilitamise keskkonnaohutus ja ohutus 
inimeste tervisele. 

Muudatusettepanek 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) oluline eeskirjade eiramine – mis 
tahes eeskirjade eiramine sissejuhtimis- või 
säilitamistoimingute tegemisel või seoses 
säilitamiskoha seisundi muutusega, millega 
kaasneb lekkeoht või oht keskkonnale või 
tervisele; 

Or. de

Selgitus

Geoloogilise säilitamise (artikli 1 lõige 2) eesmärgist ja artikli 4 lõike 2 kehtivusalast 
lähtudes peab oluline eeskirjade eiramise määratlus hõlmama ka ohte keskkonnale või 
tervisele, mis võivad tekkida lisaks lekkeohtudele. Keskkonna ja tervise kaitsel on oluline osa 
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mitte ainult säilitajate valimisel, vaid ka käitamisel ja parandusmeetmete võtmisel ning see on 
üldsuse heakskiidu oluline eeltingimus. 

Muudatusettepanek 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Parandusmeetmed ei tohiks leket vähendada, vaid peaksid selle peatama. Väikestel iga-
aastastel leketel võib olla teatud aja möödudes oluline mõju. Kui suletud säilitamiskoha leke 
moodustab igal aastal näiteks 1 %, siis mõne aastakümne pärast lekiks atmosfääri kogu 
säilitatav süsinikdioksiid. 

Muudatusettepanek 195
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kuna direktiivi eesmärgiks on süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisetehnoloogia 
keskkonnaohutu kasutamine, mis aitaks kaasa kliimamuutuste tõkestamisele 
kasvuhoonegaaside ja heite vähendamise kaudu, peaks parandusmeetmete eesmärgiks olema 
süsinikdioksiidi lekke takistamine või peatamine säilitamiskohas. 

Muudatusettepanek 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) süsinikdioksiidi säilitamiskoha 
sulgemine – asjaomasesse säilitamiskohta 
süsinikdioksiidi juhtimise lõpetamine;

(18) süsinikdioksiidi säilitamiskoha 
sulgemine – asjaomasesse säilitamiskohta 
süsinikdioksiidi juhtimise lõpetamine, 
sealhulgas demonteerimistööd, näiteks 
sissejuhtimisseadme eemaldamine ja 
säilitamiskoha tihendamine;

Or. de

Selgitus

Sulgemise mõiste hõlmab mäetööstuses demonteerimistegevust ja seetõttu tuleks seda 
siinkohal samuti kasutada. Järgnevas tekstis ei kasutata mõistet ühtselt – osaliselt ainult 
sissejuhtimiskäitise seismapaneku tähenduses, nagu punkti 18 määratluses ja teistes seostes 
ka koos demonteerimistegevusega. 

Muudatusettepanek 197
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) süsinikdioksiidi säilitamiskoha 
sulgemine – asjaomasesse säilitamiskohta
süsinikdioksiidi juhtimise lõpetamine;

(18) süsinikdioksiidi säilitamiskoha 
sulgemine – säilitamiskoha geoloogilisse 
piirkonda süsinikdioksiidi juhtimise 
lõpetamine ja lekete vältimine 
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süsinikdioksiidi väljapääsukohtade 
sulgemise teel;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse täpsemalt süsinikdioksiidi säilitamiskoha sulgemine.

Muudatusettepanek 198
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) transpordivõrk – süsinikdioksiidi 
säilitamiskohta transportimiseks ette 
nähtud torujuhtmestik, kaasa arvatud 
sellega seotud pumbajaamad.

(20) transpordivõrk – süsinikdioksiidi 
pidevaks säilitamiskohta transportimiseks 
ette nähtud torujuhtmestikust koosnev 
rajatis koos ventiilide, reservuaaride ja 
pumbaga, kaasa arvatud sellega seotud 
pumbajaamad, samuti iseseisvaks 
transportimiseks ettenähtud mahutid.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse täpsemalt transpordivõrk.
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Muudatusettepanek 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) sidumisvalmis käitis – põletusseade 
[(termilise) võimsusega vähemalt 300 
megavatti], mille asukohas on piisavalt 
ruumi süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks 
ning kus on nõuetekohaselt hinnatud 
sobivate säilitamiskohtade ja sobivate 
transpordivahendite kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Määratlus oleks vajalik seoses Poola muudatusettepanekutega artikli 35a sõnastuse kohta ja 
artikli 32 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) hüdrauliline üksus – hüdrauliliselt 
ühendatud poorne ala, kus rõhkude 
vastastikust toimet on võimalik tehniliste 
vahenditega mõõta.

Or. en

Selgitus

Erinevate säilitamisseadmete käitamine sama hüdraulilise üksuse piires avaldab vältimatult 
mõju teistele hüdraulilise üksuse piires käitatavatele seadmetele. Ühe hüdraulilise üksuse 
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piires võib säilitamislube välja anda ühel ajal ainult ühele käitajale. 

Muudatusettepanek 201
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) seire – I lisas kirjeldatud igat liiki 
andmekogumine ja aruandluskohustused, 
et tagada süsinikdioksiidi 
keskkonnaohutu säilitamine kolmes 
etapis: 
(a) sissejuhtimiseelsed või taustandmed, 
(b) kohustused sissejuhtimise ajal või 
säilitamiskoha käitamise ajal ja 
(c) sulgemise ajal ja pärast sulgemist või 
püsivad seirekohustused. 
Kõik seireetapid peaksid olema hõlmatud 
asjakohaste ja eraldiolevate kontrolli- ja 
valideerimismenetlustega vastavalt 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Or. en

Selgitus

Seire on kontrollimismenetlus, et tagada 

a. kehtestatud piirmäärast kinnipidamine, 

b. seiretoimingu läbiviimise registreerimine ja 

c. tulemuste kohta aruannete koostamine.
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Muudatusettepanek 202
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) seire – andmekogumine ja 
aruandluskohustused kooskõlas I lisaga, 
et tagada süsinikdioksiidi 
keskkonnaohutu säilitamine kolmes 
etapis: 
(a) sissejuhtimiseelsed või taustandmed, 
(b) kohustused sissejuhtimise ajal või 
säilitamiskoha käitamise ajal ja 
(c) sulgemise ajal ja pärast sulgemist või 
püsivad seirekohustused. 
Kõik seireetapid peaksid olema hõlmatud 
asjakohaste ja eraldiseisvate 
kontrollidega.

Or. en

Selgitus

Seiret tuleks käsitleda kontrollimismenetlusena, et tagada süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise menetluse eesmärgi saavutamine ja seiretegevuse registreerimine. Menetluse 
seirel on keskne osa üldsuse heakskiidu tagamisel süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ja 
tehnoloogia keskkonnaohutu kasutamise suhtes, et täita põhieesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heite vähendamine. 

Muudatusettepanek 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 c) kontrollimine – vastavalt 
teadusandmetele nõuetekohaste 
seiremenetluste kasutamise tagamine;
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Or. en

Selgitus

Seirega peaks säilitamiskoha ohutuse tagamiseks kaasnema kontrollimine ja valideerimine. 

Muudatusettepanek 204
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 d) puusüsi – tselluloosi biomassi 
pürolüütilisel töötlemisel saadud 
süsinikustruktuur.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 e) pinnas – maismaa ökosüsteemi 
taimekasvu toetav pealiskiht.

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 f) näidisprojektid – projektid, mille 
eesmärgiks on tutvustada 2014. aastaks 
süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise 
keskkonnaohutut pikaajalist kohaldamist 
vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele.

Or. en

Selgitus

2007. aasta ja 2008. aasta kevadiste ülemkogude järeldustes märgitud näidisprojektid 
annavad vajaliku praktilise kogemuse seoses süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia kasutuselevõtuga tööstuslikul tasandil. 

Muudatusettepanek 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 20 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 g) valideerimine – menetlus, mille 
eesmärgiks on tagada, et kehtestatud 
piirmäärade abil kontrollitakse 
nõuetekohaselt süsinikdioksiidi lekke ja 
keskkonnale või rahvatervisele ja 
ohutusele avalduvate kahjulike mõjude 
ohtusid;

Or. en

Selgitus

Seirega peaks säilitamiskoha ohutuse tagamiseks kaasnema kontrollimine ja valideerimine. 
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