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Módosítás 80
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-
fokra való csökkentése – Az előttünk álló 
út 2020-ig és azon túl” címmel 2007. 
január 10-én elfogadott bizottsági 
közlemény rámutat arra, hogy ahhoz, 
hogy 2050-ig világszinten a terveknek 
megfelelően 50%-kal csökkenhessen a 
CO2-kibocsátás, 2020-ig a fejlett ipari 
országokban 30%-os csökkenést kell 
elérni, aminek 2050-re 60-80%-ra kell 
növekednie; a közlemény rámutat továbbá 
arra, hogy ez a csökkentés műszakilag 
megvalósítható, és az előnyök bőségesen 
ellensúlyozzák a költségeket, eléréséhez 
ugyanakkor minden lehetőséget, így a 
szén-dioxid elkülönítését és tárolását is ki 
kell aknázni.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel az éghajlati helyzet komolyabb, mint korábban gondolták, figyelembe kell vennünk 
ennek az új tudományos felismerésnek a következményeit, és nagyra törőbb célt kell 
megfogalmaznunk az éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatban, lásd az új (3a) 
preambulumbekezdésben Wijkman által javasolt változtatást. Az éghajlatváltozás legrosszabb 
hatásainak elkerüléséhez a biztonsági zónát egészen a közelmúltig tudományos egyetértéssel 
450 ppm-ben határozták meg, míg az új megállapítások szerint a kritikus szint már 350 ppm-
nél kezdődik. 

Módosítás 81



PE409.630v01-00 4/89 AM\734307HU.doc

HU

Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A legújabb tudományos 
megállapítások azt mutatják, hogy a szén-
dioxid légköri koncentrációját 350 
milliomodrész alá kell csökkenteni. Az 
EU-nak végső célként azt kell kitűznie, 
hogy 2050. január 1-jéig fokozatosan 
megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználásából eredő, üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást az Európai Unión 
belül, ami 2035-ig 60%-os, 2050-ig pedig 
80–90%-os nagyságrendű 
kibocsátáscsökkentést jelentene.

Or. en

Indokolás

Mivel az éghajlati helyzet komolyabb, mint korábban gondolták, a svédországi Tällbergben a 
közelmúltban, a NASA és a Stockholm Environment Institute tudósainak részvételével tartott 
fórum azt javasolja, hogy a légköri CO2 szintjét a katasztrofális hatások elkerülése érdekében 
350 ppm (milliomodrész) alá kell csökkentenünk. Az éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak 
elkerüléséhez a biztonsági zónát egészen a közelmúltig tudományos egyetértéssel 450 ppm-
ben határozták meg, míg az új megállapítások szerint a kritikus szint már 350 ppm-nél 
kezdődik.

Módosítás 82
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szén-dioxid elkülönítése és geológiai 
tárolása (CET) az éghajlatváltozás 
mérséklésének egyik eszköze. A folyamat 
az ipari létesítményekből származó szén-
dioxid (CO2) elkülönítését, a tárolóhelyre 
való elszállítását, valamint állandó tárolás 

(4) A szén-dioxid elkülönítése és geológiai 
tárolása (CET) az éghajlatváltozás 
mérséklésének egyik eszköze. A folyamat 
az ipari létesítményekből származó szén-
dioxid (CO2) elkülönítését, a tárolóhelyre 
való elszállítását, valamint állandó tárolás 
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céljából erre alkalmas földtani közegekbe 
való besajtolását foglalja magában.

céljából erre alkalmas, földfelszín alatti 
földtani közegekbe való besajtolását 
foglalja magában.

Or. pl

Indokolás

A szén-dioxid geológiai tárolása (CET) nem egyedüli módja a klímaváltozás következményei 
enyhítésének.

E dokumentum 3. cikke értelmében a szén-dioxid geológiai tárolása (CET) a szén-dioxid 
földfelszín alatti geológiai közegekbe történő besajtolásával zajló folyamat.

Módosítás 83
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szénmegkötés egyik másik módja a 
cellulóz biomassza hasznos gázokká és 
faszénné való átalakítása. A faszén 
bevihető a talajba, ami a termékenység és 
a víztartás lényeges javulását 
eredményezi, lassú eltávozás mellett. A
több ezer éves faszénmaradványok 
megfigyelése a szerkezet jelentős, olyan 
mértékű stabilitását igazolta, hogy ez 
szénmegkötési és tárolási technikának 
tekinthető. A faszén így a szén-dioxid 
légkörből való elkülönítésének egyik 
formáját képezi, és ebből adódóan 
alkalmas szén-dioxid-kibocsátási egységek
jóváírására.

Or. en
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Módosítás 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A CET csak egyike az 
éghajlatváltozás leküzdése céljából 
kidolgozott intézkedéseknek, a megújuló 
energiák felhasználása és az 
energiamegtakarítás és -hatékonyság 
növelése mellett. A tagállamok ezért nem 
hanyagolhatják el az 
energiatakarékossági politikákkal és a 
környezetvédelmi szempontból megbízható
megújuló energiával kapcsolatos 
finanszírozási intézkedéseket és egyéb 
támogatást. Ezzel összefüggésben a CET 
fejlesztése semmilyen körülmények között, 
sem kutatási, sem pénzügyi szempontból
nem vezethet ezeknek az erőfeszítéseknek 
a lankadásához.

Or. en

Indokolás

Amikor a Bizottság 2008. január 10-én bejelentette az EP-nek az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet szolgáló intézkedésekről – köztük a CET-ről – szóló irányelvekre irányuló 
javaslatok 2008. január 23-án soron következő elfogadását, hangsúlyozta, hogy valamennyi 
energiamegtakarítást és -hatékonyságot célzó intézkedést végre kell hajtani, amely az EU 
fenntartható gazdasági fejlődését támogatja, főként a megújuló energiaforrásokba való 
befektetés és a CO2-kibocsátás csökkentése révén: a CET egyike ezeknek az eszközöknek, de 
nem az egyetlen eszköz.

Módosítás 85
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2007. március 8–9-i ülésszakán az (7) 2007. március 8–9-i ülésszakán az 
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Európai Tanács ugyancsak sürgette a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
törekedjenek a kutatás és a fejlesztés 
megerősítésére, valamint olyan műszaki, 
gazdasági és szabályozási feltételek 
kialakítására, amelyek biztosítják a 
meglévő jogi akadályok felszámolását, és –
lehetőleg 2020-ig – lehetővé teszik, hogy 
az újonnan épülő fosszilis tüzelésű 
erőművekben környezeti szempontból 
biztonságos CET-megoldások legyenek 
bevezethetők.

Európai Tanács ugyancsak sürgette a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
törekedjenek a kutatás és a fejlesztés 
megerősítésére, valamint olyan műszaki, 
gazdasági és szabályozási feltételek 
kialakítására, amelyek biztosítják a 
meglévő jogi akadályok felszámolását, és
támogatják az infrastruktúra fejlesztését, 
hogy – lehetőleg 2020-ig – lehetővé
tegyék, hogy az újonnan épülő fosszilis 
tüzelésű erőművekben környezeti 
szempontból biztonságos CET-megoldások 
legyenek bevezethetők.

Or. pl

Indokolás

Az előzetes megfogalmazás szerint hangsúlyt helyeztek a szabályozás kereteinek kialakítására 
annak érdekében, hogy megszűnjenek a jogi akadályok. Az egyéb műszaki és gazdasági 
kereteket marginálisan kezelték. A műszaki és gazdasági keretszabályozás az infrastruktura 
fejlesztése nélkül céltalan.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az egyes részterületek, a CO2
elkülönítése, szállítása és tárolása 
önmagukban mindig is kísérleti projektek 
tárgyát képezték, ezeket azonban még 
integrálni kell egy teljes körű CET-
folyamatba, és csökkenteni kell a 
technológia költségeit. A legnagyobb CO2-
tárolási projektek, amelyekben európai 
vállalatok vesznek részt, a Sleipner projekt 
az Északi-tengeren (Statoil) és az In Salah 
projekt Algériában (Statoil, PB és
Sonatrach). További folyamatban lévő 
kísérleti projekt a Vattenfall projektje a 
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németországi Brandenburg tartományban 
lévő Schwarze Pumpe területen és a Total 
cég CET-projektje a franciaországi Lacq 
térségében. 

Or. de

Indokolás

Pontosítás a jelentéstervezetben javasolt módosítással szemben, miszerint az eddigi projektek 
esetében nem demonstrációs projektekről, hanem kísérleti projektekről van szó.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A CO2 elkülönítésének, szállításának 
és tárolásának minden egyes különféle 
elemével kapcsolatosan kisebb 
demonstrációs projektekre került sor az 
ipari alkalmazás szükségességét illetően, 
azonban ezeket mindenesetre integrálni 
kell a szén-dioxid elkülönítésének és 
tárolásának teljes folyamatába, illetve 
csökkenteni kell a műszaki költségeket. A 
CO2 tárolásával kapcsolatos nagyobb 
projektek, amelyekben európai 
vállalkozások is részt vesznek, a 
következők: az északi-tengeri Sleipner 
projekt (Statoil) és az algériai In Salah 
projekt (Statoil, BP és Sonatrach). 
Folyamatban lévő, nagy volumenű 
kísérleti projektek a következők: 
Schwartze Pumpe, Németország 
(Vattenfall), szén-dioxid elkülönítéssel és 
tárolással kapcsolatos projekt a Lacq-
medencében, Franciaországban (Total) és 
az El Bierzo-i projekt, Spanyolországban 
(CIUDEN).

Or. es
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Módosítás 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A CET-technológiák használatának 
sikeres előmozdítása érdekében a 
tárolóhelyek jogi kerete mellett mielőbb 
ösztönzőket kell teremteni a technológia 
továbbfejlesztése és a demonstrációs 
létesítmények telepítésének támogatása 
céljából, valamint jogi keretet kell 
létrehozni, amelyet a tagállamoknak a 
szállítás biztosítása céljából kell 
megteremtenie.

Or. de

Indokolás

Pontosítás, amely szerint a CET-technológiák és a demonstrációs létesítmények pénzügyi 
támogatásához további jogi döntések szükségesek.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A CET-technológiák használatának 
sikeres előmozdítása érdekében a 
tárolóhelyek jogi kerete mellett mielőbb 
ösztönzőket kell teremteni a technológia 
továbbfejlesztése és a demonstrációs 
létesítmények telepítésének támogatása 
céljából, valamint jogi keretet kell 
létrehozni, amelyet a tagállamoknak a 
szállítás biztosítása céljából kell 
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megteremtenie.

Or. en

Indokolás

Pontosítás arra nézve, hogy további jogi döntésekre és pénzügyi támogatásra van szükség a 
CET-technológiákkal és a demonstrációs létesítményekkel kapcsolatban.

Módosítás 90
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán 
kívülre nyúló földtani közegekben való 
geológiai tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását.

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet főként a demonstrációs kutatási 
projektekre indokolt alkalmazni, amelyek 
kiterjednek a 300 MW vagy annál 
nagyobb teljesítményű erőművekre, 
továbbá azon tárolókapacitásokra, 
amelyekben legalább 100 kilotonna szén-
dioxidot kívánnak tárolni. Indokolt 
megtiltani a CO2-nek az ezen irányelv 
területi hatályán kívülre nyúló földtani 
közegekben való geológiai tárolását, 
valamint a CO2-nek a vízoszlopban való 
tárolását, kivéve ha e tárgyban hatályos 
nemzetközi egyezmény van érvényben. A 
CO2 vízoszlopban történő tárolása nem 
megengedett.

Or. pl

Indokolás

Ki kell mutatni a demonstrációs beruházások nagyságrendjeit, úgy az energia (teljesítmény) 
előállítóinak oldalán, mint a CO2 tárolók oldalán.
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Módosítás 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán 
kívülre nyúló földtani közegekben való 
geológiai tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását. 

(14) Ezt az irányelvet csak a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek mind ezen irányelv területi 
hatályán belül, mind kívül a sűrűn lakott 
területeken való geológiai tárolását. A
CO2-nek a vízoszlopban való tárolását és a 
tengerfenék alatt kevesebb mint 1000 
méterrel való tárolását sem ezen irányelv 
területi hatályán belül, sem kívül nem 
szabad megengedni. Továbbá, a CO2
geológiai tárolását, beleértve a 
tengerfenék alatt több mint 1000 méterrel 
való tárolást indokolt megtiltani ezen 
irányelv területi hatályán kívül is. A 
tengerfenék alatti közegekben való 
tárolásra csak azokkal a nemzetközi 
megállapodásokkal összhangban kerülhet 
sor, amelyeknek a tagállamok és/vagy a 
Közösség részes felei.

Or. en

Indokolás

A CO2 Európai Unión kívüli geológiai tárolása tekintetében nem áll fenn hatáskör. A 
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geológiatudomány szerint a CO2 1000 méternél kisebb mélységben való tárolása a szivárgás 
súlyos kockázatát hordozza magában. Továbbá, mivel a technológiát soha nem alkalmazták 
eddig nagyléptékben, még mindig sok a bizonytalanság a közegészségügyi kockázatokat 
illetően. Amíg nem vagyunk tökéletesen biztosak abban, hogy nincsenek elfogadhatatlan 
kockázatok, nem szabad a CO2-t az emberek lakhelye alatt tárolnunk.

Módosítás 92
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs projektekre, amelyek 
keretében legalább 100 kilotonna 
mennyiséget kívánnak tárolni. Ez a 
küszöbérték más kapcsolódó közösségi 
jogi aktusok szempontjából is alkalmas 
elhatárolásnak tűnik. Indokolt megtiltani a 
CO2-nek az ezen irányelv területi hatályán 
kívülre nyúló földtani közegekben való 
geológiai tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását. 

(14) Ezt az irányelvet a CO2-nek a 
tagállamok területén, kizárólagos 
gazdasági övezetén és kontinentális 
talapzatán belül megvalósuló geológiai 
tárolására indokolt alkalmazni. Az 
irányelvet nem indokolt a kutatási 
projektekre alkalmazni. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni a demonstrációs 
projektekre. Indokolt megtiltani a CO2-nek 
az ezen irányelv területi hatályán kívülre 
nyúló földtani közegekben való geológiai 
tárolását, valamint a CO2-nek a 
vízoszlopban való tárolását. 

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályán kívül eső demonstrációs projektekre vonatkozó küszöbérték túlságosan 
alacsony, és sok demonstrációs projektet lehetetlenné tenne.
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Módosítás 93
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 12 demonstrációs projekt 
befejezése után a Bizottságnak a szerzett 
tapasztalatok alapján és a technológiai 
haladás tükrében értékelnie kell a 
projektek működését és életképességét, és 
erre vonatkozóan jelentést kell 
benyújtania. A Bizottságnak e jelentés 
alapján a környezeti és biztonsági 
értékelés eredményeinek figyelembevétele 
érdekében javaslatot kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztenie 
ezen irányelv módosításáról és a műszaki 
elemek leírásáról.

Or. en

Indokolás

A demonstrációs projektek segíteni fognak a CET-technológia biztonságos és életképes 
felhasználásához szükséges műszaki tapasztalatok megszerzésében. A projekteket a 
Bizottságnak befejeződésük után értékelnie kell, majd javaslatot kell előterjesztenie a jelen 
irányelvre irányuló javaslat új tudományos elemek és technológiai fejlődés 
figyelembevételével történő módosítása érdekében.

Módosítás 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A szénhidrogén-kihozatalt fokozó 
eljárásokat (a természetesen előállított 
szénhidrogénhez képest további 
szénhidrogén kihozatala
folyadékbefecskendezéssel és egyéb 
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eszközökkel) ki kell zárni ezen irányelv 
hatálya alól. A szénhidrogén-kihozatalt 
fokozó eljárás gazdaságilag életképes 
tevékenység, és ezt eddig mint ilyent 
végezték. Emellett a szénhidrogén-
kihozatalt fokozó eljárások nem mérséklik 
az éghajlatot érintő kibocsátásokat, 
hanem még több fosszilis tüzelőanyagot 
állítanak elő, és így többletkibocsátáshoz 
vezetnek. Ezért az ezen irányelv szerinti 
geológiai tárolásból ezt az eljárást ki kell 
zárni.

Or. en

Indokolás

A szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárásokat már alkalmazzák, és ez egy gazdaságilag 
életképes tevékenység. Mellesleg a szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárások nem vezetnek 
nettó kibocsátáscsökkenéshez.

Módosítás 95
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Kiemelten kell kezelni azokat a 
módszeres megoldásokat, amelyek 
lehetővé teszik az általános 
energiahatékonyság növelését, például a 
szén gázzá alakításával az 
oxigénlégkörben, amelyet a gáz 
gázhálózatba való kibocsátása követ, ahol 
azt ezután elosztott kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés vagy 
trigeneráció céljára rendelkezésre lehet 
bocsátani.

Or. en
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Módosítás 96
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon. 
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős 
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

(15) Annak meghatározása során, hogy 
egy geológiai közeget fel szabad-e 
használni tárolóhelyként, az ezen 
irányelvben érintett környezeti és 
biztonsági kritériumok mellett a 
tagállamok más alapvető érdekeit is 
figyelembe fogják venni, különösen a 
szénhidrogén-rezervoárok védelméhez 
kapcsolódó gazdasági és pénzügyi 
érdekeket, a tagállamok szénhidrogén-
önellátás magas fokához fűződő érdekeit, 
valamint a tagállamok szénhidrogén-
rezervoár tulajdonosaként fennálló 
érdekeit. Ez az irányelv nem érinti ezeket 
az alapvető érdekeket. Kívánatos, hogy a 
tagállamok fenntartsák maguknak azon 
területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Ez magában foglalja a tagállamoknak azt 
a jogát, hogy területük egyes részein vagy 
teljes területükön ne engedjék meg a 
tárolást. Az alkalmas tárolóhely kijelölése 
alapvető szerepet játszik annak 
biztosításában, hogy a tárolt CO2 a jövőben 
végtelen ideig teljes egészében a 
tárolóhelyen belül maradjon. Ennek 
megfelelően tárolóhelyként csak olyan 
terület jelölhető ki, ahol a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és egyébiránt 
nem várhatóak jelentős környezeti és 
egészségügyi következmények. E kritérium 
teljesülése érdekében olyan konkrét 
követelményeket indokolt meghatározni, 
amelyek a potenciális tárolókomplexum 
műszaki jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak. 

Or. en
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Indokolás

A javaslat a tárolóhelyek kijelölésével kapcsolatban csak a környezeti és egészségügyi 
kockázatokra utal. A tagállamokban azonban lesznek egyéb alapvető érdekek is (különösen 
gazdasági és pénzügyi érdekek), amelyek a szénhidrogén-rezervoárok kiválasztásával 
kapcsolatosak. Tisztázni kell, hogy az irányelv ezeket az érdekeket nem érinti.

Ezzel a mondattal a tagállamok jogainak pontosítása céljából kell a szöveget kiegészíteni.

Módosítás 97
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon. 
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős 
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon. 
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nincs kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős 
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak. A sós vizet tartó 
víztartó rétegekben való tárolás esetén 
célszerű lenne az ivóvíz biztosítására való 
lehetséges jövőbeni felhasználás 
figyelembevétele. A kiválasztási eljárás 
átláthatóságát ugyanakkor a vonatkozó 
információkhoz való nyilvános hozzáférés 
megkönnyítésével és a nyilvánosság
részvételére vonatkozó közösségi 
jogszabályok alkalmazásával kell 
biztosítani.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon. 
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol a 
szivárgásnak nem jelentős a kockázata, és 
egyébiránt nem várhatóak jelentős
környezeti és egészségügyi 
következmények. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak. 

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül maradjon. 
Ennek megfelelően tárolóhelyként csak 
olyan terület jelölhető ki, ahol bizonyított, 
hogy nincs kockázata sem a szivárgásnak, 
sem káros környezeti és egészségügyi 
következményeknek. E kritérium 
teljesülése érdekében olyan konkrét 
követelményeket indokolt meghatározni, 
amelyek a potenciális tárolókomplexum 
műszaki jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak. 

Or. en
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Indokolás

Nagyon fontos, hogy csak biztonságos területeket válasszanak ki tárolóhelyként. Ezért a 
tárolóhely kiválasztása előtt bizonyítani kell, hogy nem állnak fenn a környezetet érintő és 
közegészségügyi kockázatok.

Módosítás 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak reális értékelést 
kell készíteniük a területükön 
rendelkezésre álló tárolási kapacitásról, és 
ezeket az értékeléseket 2012 előtt el kell 
küldeniük a Bizottságnak. Ezeket az 
információkat nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Egyelőre nem tudjuk igazán, hogy mennyi tárolási kapacitás áll rendelkezésre Európában. 
Léteznek különböző becslések, de ezek nem igazán pontosak. Fontos azonban tisztáznunk, 
hogy valójában mennyi CO2-t tudunk tárolni.

Módosítás 100
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

(16) A tagállamoknak ki kell dolgozniuk 
az objektív műszaki és ökológiai 
kritériumokra alapozott vizsgálati 
eljárásokat, amelyek célja a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása. A talajfelderítést indokolt 
engedélyhez kötni. A tagállamoknak 
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hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult
a potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt 
a tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

gondoskodniuk kell arról, hogy a 
talajfelderítési engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról, 
hogy a CO2 tárolás geológiai helyének 
engedélyezése objektív és nyilvánosan 
megismerhető kritériumok alapján 
történjen. A talajfelderítésre irányuló 
beruházások védelme és ösztönzése 
érdekében kívánatos, hogy CO2 tárolás 
geológiai talajfelderítési engedélyei
behatárolt földrajzi területre és határozott 
időre szóljanak; indokolt úgy rendelkezni, 
hogy e határozott idő alatt az engedélyes 
számára a tagállam tartsa fenn a
kizárólagos jogosultságot a potenciális 
CO2-tárolókomplexum felderítésére. 

Or. pl

Indokolás

A közbeszerzési eljárásoknak lehetővé kell tenniük a tisztességes verseny működését, amelynek 
eredményeképpen az engedélyeket a műszakilag legjobban felkészült cégek fogják elnyerni.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
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kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
a tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
időszakra szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy ezen időszak alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét. Amennyiben 
nem végeznek tevékenységet, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
talajfelderítési engedély visszavonásáról, 
és arról, hogy az kiadható legyen más 
jogalanyoknak.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia megszüntetése és a befektetések biztonsága.

Módosítás 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
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talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján történjen. A talajfelderítésre 
irányuló beruházások védelme és 
ösztönzése érdekében kívánatos, hogy a 
talajfelderítési engedélyek behatárolt 
földrajzi területre és a tevékenységek 
elvégzéséhez szükséges időszakra
szóljanak; indokolt úgy rendelkezni, hogy 
ezen időszak alatt az engedélyes 
kizárólagosan legyen jogosult a potenciális 
CO2-tárolókomplexum felderítésére. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ezen időszak alatt a tárolókomplexum más 
olyan célra ne legyen igénybe vehető, 
amely akadályozná az engedélyes 
tevékenységét. Amennyiben nem végeznek 
tevékenységet, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a talajfelderítési 
engedély visszavonásáról, és arról, hogy 
az kiadható legyen más jogalanyoknak.

Or. de

Indokolás

Az objektív és nyilvánosan megismerhető kritériumok nem elégségesek a 
megkülönböztetésmentesség biztosításához, amit azonban a belső piacon fontos kritériumként 
szavatolni kellene. Továbbá biztosítani kell a befektetések biztonságát és a bürokrácia 
megszüntetését.
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Módosítás 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen. A 
talajfelderítésre irányuló beruházások 
védelme és ösztönzése érdekében 
kívánatos, hogy a talajfelderítési 
engedélyek behatárolt földrajzi területre és 
határozott időre szóljanak; indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e határozott idő alatt az 
engedélyes kizárólagosan legyen jogosult a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
felderítésére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezen időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(16) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy a tárolóhely 
kiválasztásához szükséges információk 
előállítása céljából mely esetekben 
szükséges talajfelderítést végezni. A 
talajfelderítést indokolt engedélyhez kötni. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján történjen. A talajfelderítésre 
irányuló beruházások védelme és 
ösztönzése érdekében kívánatos, hogy a 
talajfelderítési engedélyek behatárolt 
földrajzi területre és határozott időre 
szóljanak; indokolt úgy rendelkezni, hogy 
e határozott idő alatt az engedélyes 
kizárólagosan legyen jogosult a potenciális 
CO2-tárolókomplexum felderítésére. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ezen időszak alatt a tárolókomplexum más 
olyan célra ne legyen igénybe vehető, 
amely akadályozná az engedélyes 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

Az engedélyeket megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell kiadni.
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Módosítás 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolóhelyek 
üzemeltetőit teljes mértékben külön kell 
választani a villamosenergia-termelőktől. 
A „szennyező fizet” elv alapján a 
villamosenergia-termelőknek kell 
megfizetniük CO2-kibocsátásaik 
tárolásának költségét. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. 

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelőknek egyenlő hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
tárolókapacitáshoz. Nekik kell fedezniük CO2-kibocsátásaik elkülönítésének, szállításának és 
tárolásának teljes költségét.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
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rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. 

rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. Az 
elvégzett talajfelderítés és az e célból 
eszközölt szükséges befektetések 
indokolttá teszik, hogy a talajfelderítési 
engedély birtokosa számíthasson arra, 
hogy ő lesz a tárolási engedély birtokosa 
is.

Or. en

Indokolás

Ösztönzők létrehozása a talajfelderítés elvégzésére.

Módosítás 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. 

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg. A 
talajfelderítés elvégzőjét, aki rendszerint 
jelentős befektetéseket valósított meg, a 
tárolási engedély kiadásakor előnyben 
kell részesíteni a versenytársakkal 
szemben.

Or. de

Indokolás

Ösztönzőket teremt a talajfelderítés elvégzéséhez.
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Módosítás 107
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tárolóhelyek üzemeltetését tárolási 
engedélyhez indokolt kötni. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

(17) A tárolóhelyek nem üzemeltethetők
tárolási engedély nélkül. A tárolási 
engedélynek központi szerepet kell 
játszania annak biztosításában, hogy 
teljesüljenek az irányelv alapvető 
rendelkezései, és hogy – ebből 
következően – a geológiai tárolás 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos módon valósuljon meg.

Or. en

Indokolás

Ez további pontosítást jelent, és kizárja annak a lehetőségét, hogy egy tárolóhely tárolási 
engedély nélkül működjön.

Módosítás 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy 
valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 

(18) A tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy a tárolási engedélyek 
tervezetét felülvizsgálatra benyújtsák a 
Bizottságnak.
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közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

Or. de

Indokolás

A bürokrácia megszüntetése és szubszidiaritás.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy 
valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(18) A tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy a tárolási engedélyek 
tervezetét vizsgálatra benyújtsák a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia megszüntetése és szubszidiaritás.
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Módosítás 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy 
valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy a 
tárolási engedélyeket minden tagállamban 
a Bizottsággal való konzultációt követően 
ítéljék oda a hatáskörrel rendelkező
hatóságok. A tárolási engedélyek 
tervezetét meg kell küldeni a 
Bizottságnak, amelynek hat hónapot kell 
hagyni arra, hogy kötelező érvényű 
véleményt adjon ki. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak tartózkodnia kell 
attól, hogy a vélemény Bizottság általi 
kiadása előtt határozatot hozzon a 
végleges engedélyről. A tárolási engedélyt 
csak akkor szabad kiadni, ha a Bizottság 
kötelező érvényű véleménye kedvező. 
Kívánatos, hogy a közösségi szintű 
felülvizsgálat segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül. 

Or. en

Indokolás

A közösségi szintű kötelező felülvizsgálatra az egységesség biztosításához van szükség a 
vonatkozó követelmények végrehajtása során. 

Módosítás 111
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy (18) Indokolt úgy rendelkezni, hogy 
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valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát

valamennyi tárolási engedély tervezetét 
meg kelljen küldeni a Bizottságnak, amely 
az engedélytervezetet a megküldéstől 
számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 
ezt a véleményt az engedélyre vonatkozó 
végső döntésük meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. Kívánatos, hogy a 
közösségi szintű felülvizsgálat segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, az 
esetleges határt átlépő kérdések
figyelembevételét, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát. 

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélyek közösségi szintű felülvizsgálatának a CO2 geológiai közegekben való 
tárolásához kapcsolódó esetleges határt átlépő kérdéseket is figyelembe kell vennie.

Módosítás 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az engedélyezési eljárások 
elszámoltathatóságának és 
átláthatóságának növelése érdekében a 
tagállamoknak mind a talajfelderítési, 
mind a tárolási engedélyek kiadási 
eljárása tekintetében gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvánosság megfelelően és 
hatékonyan hozzáférjen az 
információkhoz, részvételi jogokkal 
rendelkezzen, és hozzáférjen az 
igazságszolgáltatáshoz az egyes köz- és 
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magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban, 
amelyet a 2003. május 26-i 2003/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosított. Ez utóbbi irányelv 
meghatározza a nyilvánosság részvételét a 
környezettel kapcsolatos bizonyos tervek 
és programok elkészítése tekintetében. Ez 
a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
tekintetében módosítja a 85/337/EGK és 
96/61/EK tanácsi irányelvet, valamint a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet is.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak megfelelő és hatékony hozzáféréssel kell rendelkeznie az információkhoz, 
részvételi jogokkal kell rendelkeznie, és hozzá kell férnie az igazságszolgáltatáshoz mind a 
talajfelderítési, mint a tárolási engedélyek kiadási eljárásait illetően.

Módosítás 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Kívánatos, hogy a tagállamok csak 
akkor határozzák meg a magánjellegű 
CET-projektek állami alapokból való 
támogatását, ha az új erőmű igazgatása 
során az új technológiáknak 
köszönhetően világosan előirányozzák az 
energiafogyasztás megfelelő csökkentését 
a jelenlegi CET-technológiához képest.

Or. en
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Indokolás

Az EU általános céljával való összhang érdekében – amely az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az energiamegtakarításhoz való hozzájárulás, amikor az új 
technológiák képesek lesznek segíteni a CET-erőműveket –, amennyiben a célkitűzések az 
energiafogyasztás jelentős csökkentése révén elérhetők, a tagállamok közbeavatkozhatnak 
úgy, hogy állami források biztosításával nyújtanak hozzájárulást.

Módosítás 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a 
lehetőségekhez mérten a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető bármilyen szivárgásról vagy 
jelentős rendellenességről értesíti, ha az 
üzemeltető által benyújtott jelentésből vagy 
helyszíni ellenőrzés során az derül ki, hogy 
az engedélyben meghatározott feltételek 
nem teljesülnek, valamint akkor, ha 
egyébként úgy értesül, hogy az üzemeltető 
nem teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak be kell hajtania a korábbi üzemeltetőtől a felmerülő 
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költségeket. Ennek a behajtásnak a feltételeit természetesen az egyes nemzeti jogrendszerek 
fogják meghatározni. 

Módosítás 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, ideértve a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítését 
is. A felmerülő költségeket a 
lehetőségekhez mérten a korábbi 
üzemeltetővel meg kell téríttetni.

(19) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
tárolási engedélyt felül kell vizsgálnia és –
szükség esetén – módosítania kell vagy be 
kell vonnia egyebek mellett akkor, ha az 
üzemeltető jelentős rendellenességről vagy 
szivárgásról értesíti, ha az üzemeltető által 
benyújtott jelentésből vagy helyszíni 
ellenőrzés során az derül ki, hogy az 
engedélyben meghatározott feltételek nem
teljesülnek, valamint akkor, ha egyébként 
úgy értesül, hogy az üzemeltető nem 
teljesíti az engedélyben meghatározott 
feltételeket. Az engedély bevonását 
követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy új engedélyt kell kiadnia, 
vagy be kell zárnia a tárolóhelyet. A 
közbeeső időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
magához kell vonnia a tárolóhellyel 
kapcsolatos felelősséget, és a „szennyező 
fizet” elvének megfelelően gondoskodnia 
kell a nála felmerült költségek korábbi 
üzemeltetővel való megtéríttetéséről.

Or. en

Indokolás

Ez a rendszer erősítené a Bizottság által előírt „a szennyező fizet” elvet. 
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Módosítás 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét. 
Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani.

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét. 
Ebből a célból a tagállamoknak vizsgálat
és validálás útján gondoskodniuk kell 
arról, hogy az üzemeltetés szakaszában az 
üzemeltető – konkrét 
monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani. A 
tengerfenék alatti geológiai tárolás esetén 
a folyamatos ellenőrzést hozzá kell 
továbbá igazítani a CET-technológia 
tengeri környezetben való kezelésével járó 
bizonytalansághoz és üzemeltetési 
nehézségekhez.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ellenőrizniük kell az üzemeltető által végzett folyamatos ellenőrzés
minőségét. Továbbá meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak elkerülése érdekében, 
hogy a CO2-tárolás ne károsítsa a tengeri környezetet. 
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Módosítás 117
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az emberek egészségét. 
Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani.

(21) A folyamatos ellenőrzés alapvető 
szerepet játszik annak megítélésében, hogy 
a besajtolt CO2 terv szerint viselkedik-e, 
történt-e anyagelvándorlás vagy szivárgás, 
és az esetleg észlelt szivárgás károsítja-e a 
környezetet vagy az élet bármilyen 
formáját. Ebből a célból a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
üzemeltetés szakaszában az üzemeltető –
konkrét monitoringkövetelmények alapján 
kidolgozott monitoringtervhez igazodva –
folyamatosan ellenőrizze a 
tárolókomplexumot és a 
sajtolóberendezéseket. Ezt a tervet 
jóváhagyás céljából a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak be kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi következmények elkerülése érdekében, amelyekkel az esetleges szivárgás nem 
csak az emberekre, hanem az ökoszisztéma anyagainak széles körére nézve járhat, a 
folyamatos ellenőrzésnek az élet valamennyi formájára gyakorolt hatásokra ki kell terjednie. 
Fontos például figyelemmel kísérni a helyi tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásokat is, 
mivel minden negatív hatás közvetlen következménnyel lehet ezeknek az ökoszisztémáknak az 
egészségére, és közvetett hatással lehet az emberekre. Ezért fontos valamennyi életforma 
számba vétele.

Módosítás 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi (23) Rendelkezni kell azokról a felelősségi 
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szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 
következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással 
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó tárolóhelyek üzemeltetésére. Az 
éghajlati rendszer szivárgás miatti 
károsodásáért viselt felelősség 
szabályozása érdekében indokolt az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok 
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy szivárgás 
esetén – egy, a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságnak benyújtott és e hatóság 
által jóváhagyott korrekciós intézkedési 
terv alapján – korrekciós intézkedéseket 
hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza 
meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 
meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie.

szabályokról, amelyek akkor 
alkalmazandók, ha a tárolt anyagot nem 
sikerül egy helyben tartani, és ennek 
következtében helyi környezetkárosítás 
következik be, vagy kárt szenved az 
éghajlati rendszer. A környezetkárosítással 
(a védett fajok, illetve természetes 
élőhelyek, a vizek és a talaj károsításával) 
kapcsolatos felelősséget a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza, amelyet 
alkalmazni kell a CO2 geológiai tárolás 
céljából való szállítására és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó tárolóhelyek 
üzemeltetésére. Az éghajlati rendszer 
szivárgás miatti károsodásáért viselt 
felelősség szabályozása érdekében indokolt 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi 
hatályát a tárolóhelyekre is kiterjeszteni; az 
irányelv értelmében a szivárgás 
következtében a környezetbe jutó gázok
ellenében kibocsátási egységeket kell 
leadni. Emellett ebben az irányelvben az 
üzemeltetőket arra is kötelezni kell, hogy 
jelentős rendellenesség vagy szivárgás 
esetén – egy, a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságnak benyújtott és e hatóság 
által jóváhagyott korrekciós intézkedési 
terv alapján – korrekciós intézkedéseket 
hozzanak. Ha az üzemeltető nem hozza 
meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ezeket az intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell 
meghoznia, és a költségeket az 
üzemeltetővel kell megtéríttetnie. Az 
üzemeltetési, bezárási és bezárást követő
szakaszban a szállítás és a tárolás közben 
a környezetben okozott kár 
helyrehozatalának költségét a fent említett 
eszközökkel le nem fedett mértékben, vagy 
amennyiben nem áll rendelkezésre 
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pénzügyi óvadék, vagy az nem megfelelő, 
egy alapnak kell fedeznie, amelyet a 
tárolóhely-üzemeltetők és 
villamosenergia-termelők
hozzájárulásaiból közösen finanszíroznak, 
és amelyet a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kezel. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre pénzügyi óvadék, vagy az 
nem megfelelő, ennek az alapnak kell 
fedeznie a hagyományos vagyoni, 
egészségügyi stb. polgári jogi
kártérítéseket.

Or. en

Indokolás

A CO2 szállításának is a 2004/35/EK irányelv hatálya alá kell tartoznia. A villamosenergia-
termelőknek és a tárolóhely-üzemeltetőknek közösen kell kifizetniük a CO2-tárolás által 
okozott károk helyrehozatalának költségeit. 

Módosítás 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tárolóhely bezárását követően, 
mindaddig, amíg a tárolóhelyre vonatkozó 
felelősséget a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak át nem adja, az üzemeltetőnek 
továbbra is felelnie kell ezen irányelv 
követelményeinek megfelelően – egy, a 
bezárást követő időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és e hatóság által jóváhagyott 
terv alapján – a fenntartásért, a folyamatos 
és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felelnie kell valamennyi, a 
közösségi jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért.

(25) A tárolóhely bezárását követően, 
mindaddig, amíg a tárolóhelyre vonatkozó 
felelősséget a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak át nem adja, az üzemeltetőnek 
továbbra is felelnie kell ezen irányelv 
követelményeinek megfelelően – egy, a 
bezárást követő időszakra vonatkozóan a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és e hatóság által jóváhagyott 
terv alapján – a fenntartásért, a folyamatos 
és az időszakos ellenőrzésért, a 
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért és 
a korrekciós intézkedésekért, továbbá 
továbbra is felelnie kell valamennyi, a 
közösségi jog alapján egyébként irányadó 
kötelezettség teljesítéséért. Az üzemeltető
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felelősségét a telephely bezárását követően 
legalább 100 éven át fenn kell tartani.

Or. en

Indokolás

A geológusok szerint problémák még a tárolóhely bezárását követően több mint 100 évvel is 
előfordulhatnak.

Módosítás 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet 
a megküldéstől számítva hat hónapon 
belül véleményezheti. A nemzeti 
hatóságoknak ezt a véleményt a végső 
jóváhagyási határozat meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 
indokolniuk kell. A tárolási engedélyek 
tervezetének közösségi szintű 
felülvizsgálatához hasonlóan ez esetben is 
kívánatos, hogy a jóváhagyási határozatok 

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.
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közösségi szintű felülvizsgálata segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

Or. de

Indokolás

A bürokrácia megszüntetése és szubszidiaritás.

Módosítás 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet 
a megküldéstől számítva hat hónapon 
belül véleményezheti. A nemzeti 
hatóságoknak ezt a véleményt a végső 
jóváhagyási határozat meghozatalakor 
figyelembe kell venniük, és a Bizottság 
véleményétől való esetleges eltéréseket 

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettséget is – akkor adható át a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ha és 
amikor minden rendelkezésre álló tény arra 
utal, hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen 
ideig teljes egészében a tárolóhelyen belül 
marad. Ebből a célból indokolt 
megkövetelni, hogy az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.
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indokolniuk kell. A tárolási engedélyek 
tervezetének közösségi szintű 
felülvizsgálatához hasonlóan ez esetben is 
kívánatos, hogy a jóváhagyási határozatok 
közösségi szintű felülvizsgálata segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül, és –
különösen az irányelv alkalmazásának 
kezdeti szakaszában – növelje a 
közvélemény CET-be vetett bizalmát.

Or. en

Indokolás

A bürokrácia megszüntetése és szubszidiaritás.

Módosítás 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség –
ideértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettséget is – akkor 
adható át a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, ha és amikor minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad. 
Ebből a célból indokolt megkövetelni, 
hogy az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezetet
a megküldéstől számítva hat hónapon belül 
véleményezheti. A nemzeti hatóságoknak 

(26) A tárolóhelyre vonatkozó felelősség 
akkor adható át a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, ha és amikor minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad. 
Ebből a célból indokolt megkövetelni, 
hogy az üzemeltető e kritérium 
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állítson össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldje a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy valamennyi jóváhagyási határozat 
tervezetét meg kelljen küldeni a 
Bizottságnak, amely a határozattervezet
tekintetében a megküldéstől számítva hat 
hónapon belül kötelező érvényű véleményt 
adhat ki. A hatáskörrel rendelkező
nemzeti hatóságok csak akkor hagyhatják 
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ezt a véleményt a végső jóváhagyási 
határozat meghozatalakor figyelembe kell 
venniük, és a Bizottság véleményétől való 
esetleges eltéréseket indokolniuk kell. A 
tárolási engedélyek tervezetének közösségi 
szintű felülvizsgálatához hasonlóan ez 
esetben is kívánatos, hogy a jóváhagyási 
határozatok közösségi szintű 
felülvizsgálata segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.

jóvá az átadást, ha a Bizottság kötelező 
érvényű véleménye kedvező. A tárolási 
engedélyek tervezetének közösségi szintű 
felülvizsgálatához hasonlóan ez esetben is 
kívánatos, hogy a jóváhagyási határozatok 
közösségi szintű felülvizsgálata segítse az 
irányelv követelményeinek egységes 
alkalmazását a Közösségen belül. A 
tagállamoknak az engedélyezési
folyamathoz hasonló jogi feltételekkel, az 
információkhoz való megfelelő és 
hatékony hozzáférés, a nyilvánosság 
részvételi jogának és a nyilvánosság 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének biztosításával
gondoskodniuk kell az átadás 
jóváhagyása során az átláthatóságról és 
az elszámoltathatóságról.

Or. en

Indokolás

A közösségi szintű kötelező felülvizsgálatra az egységesség biztosításához van szükség a 
vonatkozó követelmények végrehajtása során.

Módosítás 123
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény. A 
felelősség átadását követően a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nem téríttetheti meg a 
korábbi üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
rendszeres vizsgálatok elhagyását, és a 
folyamatos ellenőrzés olyan szintre 
csökkenthető, amely lehetővé teszi a 
szivárgás vagy jelentős rendellenesség 
azonosítását. Ha szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak kell megtennie a 
szükséges korrekciós intézkedéseket. 
Amennyiben a tárolóhely bezárása
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év/vagy a felelősség átadása helytelen 
vagy hamis információkon alapult, az 
üzemeltetőnek továbbra is felelősnek kell 
maradnia a korrekciós intézkedések 
költségeiért és az emberi egészségben vagy 
a környezetben okozott károkért. A 
vonatkozó költségeket minden egyéb 
esetben egy alapnak kell megtérítenie, 
amelyet az üzemeltetők hozzájárulásaiból 
finanszíroznak, és amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kezel.

Or. en

Indokolás

A felelősség átadását követő folyamatos ellenőrzés további biztonságot nyújt, amely 
szavatolja, hogy a tárolóhelyek a továbbiakban is az előrejelzett módon működnek, felfedezik 
a szivárgásokat, és szükség esetén végrehajthatók a szükséges orvosló intézkedések.

Módosítás 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a 
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény. A 
felelősség átadását követően a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nem téríttetheti meg a 
korábbi üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

(27) A felelősség átadását követően a 
folyamatos ellenőrzésnek legalább a 
következő 100 éven át folytatódnia kell. 
Ha szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak kell megtennie a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.
Amennyiben a tárolóhely bezárása
év/vagy a felelősség átadása helytelen 
vagy hamis információkon alapult, az 
üzemeltetőnek továbbra is felelősnek kell 
maradnia a korrekciós intézkedések 
költségeiért és az emberi egészségben vagy 
a környezetben okozott károkért. A 
vonatkozó költségeket minden egyéb 
esetben egy alapnak kell megtérítenie, 
amelyet az üzemeltetők és a 
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villamosenergia-termelők 
hozzájárulásaiból közösen finanszíroznak, 
és amelyet a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kezel.

Or. en

Indokolás

A geológusok szerint problémák még a tárolóhely bezárását követően több mint 100 évvel is 
előfordulhatnak. A villamosenergia-termelőknek és a tárolóhely-üzemeltetőknek közösen kell 
kifizetniük a CO2-tárolás által okozott károk helyreállításának költségeit.

Módosítás 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan lehetővé kell tenni a
folyamatos ellenőrzés elhagyását; a 
folyamatos ellenőrzést azonban vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény. A felelősség 
átadását követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság nem téríttetheti meg a korábbi 
üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit.

(27) A felelősség átadását követő időszakra 
vonatkozóan a folyamatos ellenőrzés 
csökkenthető; a folyamatos ellenőrzést 
azonban teljes mértékben vissza kell 
állítani akkor, ha szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény. A felelősség 
átadását követően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság nem téríttetheti meg a korábbi 
üzemeltetővel az esetleg felmerülő 
költségeit, kivéve akkor, ha az üzemeltető 
hibájának vagy gondatlanságának 
betudható kár áll fenn, még akkor is, ha 
ez a kár csak a 18. cikkben említett átadás 
után következik be.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tárolóhelyen fenntartsák a folyamatos ellenőrzés bizonyos szintjét a bezárása 
után is, illetve amíg a besajtolt CO2 teljes mértékben nem stabilizálódik.
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Módosítás 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
irányelvből fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem benyújtása 
előtt – óvadék nyújtásával vagy más 
egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni a bezárásra és a 
bezárást követő időszakra vonatkozó 
kötelezettségek, a 2003/87/EK és a 
2004/35/EK irányelvből fakadó 
kötelezettségek, valamint az ezen 
irányelvekben a szivárgás és a jelentős 
rendellenesség esetére előírt, korrekciós 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségek teljesítésének szavatolása 
érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a kérelmezők az 
engedélykérelem benyújtása előtt – óvadék 
nyújtásával vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítésével –
gondoskodjanak a tartalékképzésről.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvből (2004/35/EK) eredő kötelezettségek 
szavatolása érdekében meg kell határozni a tartalékképzést.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 

(28) Pénzügyi tartalékképzési 
kötelezettséget kell előírni annak 
érdekében, hogy biztosabb legyen a 
bezárásra és a bezárást követő időszakra 
vonatkozó kötelezettségek, a 2003/87/EK 
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határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők az engedélykérelem 
benyújtása előtt – óvadék nyújtásával vagy 
más egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

határozatból fakadó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelvben a jelentős 
rendellenesség és szivárgás esetére előírt, 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettségek teljesítése. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kérelmezők a tárolóhely használata előtt –
óvadék nyújtásával vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítésével –
gondoskodjanak a tartalékképzésről.

Or. en

Indokolás

A költségek csökkentése.

Módosítás 128
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát. 
Mivel nem létezik a CO2 tárolásának és 
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valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások

szállításának az egész Közösségre 
kiterjedő infrastruktúrája, kívánatos, hogy 
a tagállamoknak lehetősége legyen arra, 
hogy mentességet adjanak a harmadik 
felek szabályozott hozzáférése alól, hogy 
ezzel ösztönzőt biztosítsanak a CO2-
infrastruktúrába való beruházásra. A 
tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

Or. en

Indokolás

Ha a harmadik felek tárolóhelyekhez és szállítóhálózatokhoz való hozzáférését a CO2-
kibocsátások csökkentésére vonatkozó nemzeti kötelezettségektől teszik függővé, ez a 
különböző tagállamokban a tárolóhely- és szállítóhálózat-üzemeltetőkkel szembeni nem 
egyenlő bánásmódhoz vezetne. Mentességeket kell meghatározni a harmadik felek CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez való hozzáférése alól.

Módosítás 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ez azt jelenti, 
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tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

hogy a szállítóhálózat-üzemeltetőket teljes 
mértékben külön kell választani mind a 
tárolóhely-üzemeltetőktől, mind a 
felhasználóktól (vagyis a villamosenergia-
termelőktől). Kívánatos, hogy ez utóbbiak 
viseljék a CO2 az elkülönítés helyéről a 
tárolóhelyre való elszállításának minden 
költségét. A szállítóhálózatokhoz és 
tárolóhelyekhez való hozzáférés feltételeit 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelőknek egyenlő hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
tárolókapacitáshoz. Fedezniük kell CO2-kibocsátásaik elkülönítésének, szállításának és 
tárolásának teljes költségét.
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Módosítás 130
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

(29) Kívánatos, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való átlátható és megkülönböztetésmentes
hozzáférés, függetlenül a potenciális 
felhasználók Európai Unión belüli 
földrajzi elhelyezkedésétől – a szén-dioxid-
kibocsátási egységek és a CET egymáshoz 
viszonyított árának függvényében –
feltétele legyen a belső villamosenergia- és 
távhőpiacra való belépésnek, illetve az 
ezeken a piacokon tanúsított 
versenyképességnek. Ezért indokolt 
rendelkezni arról, hogy a potenciális 
használók a szóban forgó infrastruktúrához 
milyen feltételekkel nyerhetnek 
hozzáférést. Ennek szabályait tagállami 
szinten kell meghatározni a Bizottsággal 
való konzultáció alapján; a tagállamoknak 
ebben a tekintetben a méltányos és nyitott 
hozzáférés elvét kell alkalmazniuk, és 
figyelembe kell venniük egyebek mellett a 
rendelkezésre álló, illetve ésszerűen 
rendelkezésre bocsátható szállító- és 
tárolókapacitás nagyságát, valamint a 
határt átlépő átmenő CO2-folyamok iránti 
keresletet.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy az olyan tagállamok üzemeltetői, mint például Görögország, 
ne kerüljenek méltánytalanul hátrányos helyzetbe földrajzi elhelyezkedésük és a tárolóhelyek 
fejlesztésének potenciális korlátjai miatt.
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Módosítás 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

(29) A CO2-szállítóhálózatokhoz és 
-tárolóhelyekhez való hozzáférés – a szén-
dioxid-kibocsátási egységek és a CET 
egymáshoz viszonyított árának 
függvényében – feltétele lehet a belső 
villamosenergia- és távhőpiacra való 
belépésnek, illetve az ezeken a piacokon 
tanúsított versenyképességnek. Ezért 
indokolt rendelkezni arról, hogy a 
potenciális használók a szóban forgó 
infrastruktúrához milyen 
megkülönböztetésmentes feltételekkel 
nyerhetnek hozzáférést. Ennek szabályait 
tagállami szinten kell meghatározni; a 
tagállamoknak ebben a tekintetben a 
méltányos és nyitott hozzáférés elvét kell 
alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük 
egyebek mellett a rendelkezésre álló, 
illetve ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
szállító- és tárolókapacitás nagyságát, 
valamint azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösség jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségük 
mekkora hányadát kívánják a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni. A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat is létre kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a CO2-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
elkerülhetők legyenek a hosszadalmas 
vitarendezési eljárások.

Or. de



PE409.630v01-00 48/89 AM\734307HU.doc

HU

Indokolás

Az objektív és nyilvánosan megismerhető kritériumok nem elégségesek a 
megkülönböztetésmentesség biztosításához, amit azonban a belső piacon fontos kritériumként 
szavatolni kellene.

Módosítás 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Rendelkezéseket kell megállapítani 
annak biztosítására, hogy az 
országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítsék ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit.

(30) Rendelkezéseket kell megállapítani 
annak biztosítására, hogy az 
országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítsék ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog, valamint mindazoknak a 
nemzetközi megállapodásoknak a
követelményeit, amelyeknek a tagállamok 
és/vagy a Közösség részes felei. Ebben az 
esetben alkalmazni kell a 85/337/EGK 
irányelv 7. ckkének rendelkezéseit is. 

Or. en

Indokolás

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, illetve -tárolás esetében a környezeti hatások 
értékeléséről szóló irányelv valamennyi követelményét, valamint mindazoknak a nemzetközi 
megállapodásoknak a követelményeit is alkalmazni kell, amelyeknek a tagállamok vagy a 
Bizottság részes felei. 
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Módosítás 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Kívánatos, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nyilvántartást hozzon 
létre és vezessen a bezárt tárolóhelyekről 
és az ezeket övező tárolókomplexumokról, 
ideértve a térbeli kiterjedésüket ábrázoló 
térképeket is; ezeket az információkat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságoknak a kapcsolódó tervezési és 
engedélyezési eljárások során figyelembe 
kell venniük. Erről a nyilvántartásról 
értesíteni kell a Bizottságot.

(31) Kívánatos, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság nyilvántartást hozzon 
létre és vezessen a működő és bezárt 
tárolóhelyekről és az ezeket övező 
tárolókomplexumokról, ideértve a térbeli 
kiterjedésüket ábrázoló térképeket is; 
ezeket az információkat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak a 
kapcsolódó tervezési és engedélyezési 
eljárások során figyelembe kell venniük. 
Erről a nyilvántartásról értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A működő tárolóhelyeket is nyilván kell tartani. 

Módosítás 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

(33) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Az ezen irányelvnek 
megfelelően kiadott engedélyekből eredő 
kötelezettségek súlyos megsértése 
tekintetében, beleértve a korrekciós
intézkedések elvégzésének kötelezettségét, 
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amelynek következtében CO2 kerül a 
talajba, a levegőbe vagy a vízbe, 
kívánatos, hogy az üzemeltetőket a 
környezet büntetőjogon keresztüli 
védelméről szóló 2008/XX/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései alapján büntetőjogilag is 
felelősségre lehessen vonni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az egész Közösségben azonos szintű legyen a környezet és az egészség 
védelme, az ezen irányelvnek megfelelően kiadott engedélyekből eredő kötelezettségek súlyos 
megsértésének minden tagállamban a büntetőjog hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A 85/337/EGK irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tárgyi hatálya a 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamok 
elkülönítését és szállítását, valamint az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyeket is tartalmazza. A 96/61/EK 
irányelvet módosítani kell oly módon, 
hogy tárgyi hatálya az irányelv hatálya alá 
tartozó létesítményekből származó, 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamokat 
is tartalmazza. A 2004/35/EK irányelvet 
módosítani kell oly módon, hogy tárgyi 
hatálya az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyek üzemeltetését is tartalmazza. 

(35) A 85/337/EGK irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tárgyi hatálya a 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamok 
elkülönítését és szállítását, valamint az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tárolóhelyeket is tartalmazza. A 96/61/EK 
irányelvet módosítani kell oly módon, 
hogy tárgyi hatálya az irányelv hatálya alá 
tartozó létesítményekből származó, 
geológiai tárolásra szánt CO2-folyamokat 
is tartalmazza. A 2004/35/EK irányelvet 
módosítani kell oly módon, hogy tárgyi 
hatálya a CO2 geológiai tárolás céljából 
történő szállítását és az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó tárolóhelyek 
üzemeltetését is tartalmazza.

Or. en
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Indokolás

A CO2 szállításának is a környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK) hatálya alá kell 
tartoznia.

Módosítás 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A kis szén-dioxid-kibocsátással járó 
villamosenergia-termelésre való áttérés 
összefüggésében a fosszilis tüzelésű 
erőművekre irányuló villamosenergia-
termelési célú beruházásoknak elő kell 
segíteniük a kibocsátás jelentős mértékű 
csökkentését. Ebből a célból a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes 
szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 
2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítása révén meg kell 
követelni, hogy valamennyi olyan 
tüzelőberendezés esetében, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépését követően adtak ki 
eredeti építési engedélyt vagy eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű helyet kell hagyni a CO2
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára, továbbá előzetesen 
meg kell vizsgálni az alkalmas 
tárolóhelyek és szállítóhálózatok meglétét 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságát.

(37) A nagy tüzelőberendezésekből 
származó egyes szennyező anyagok 
levegőbe történő kibocsátásának 
korlátozásáról szóló 2001/80/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosítása 
révén meg kell követelni, hogy a legalább 
200 megawatt teljesítményű új 
tüzelőberendezések csak akkor 
kaphassanak engedélyt, ha kibocsátásuk a 
350 g CO2/kWh határérték alá esik. 

Or. en

Indokolás

Az éghajlattal kapcsolatos céljaink elérése érdekében a villamosenergia-termelők tekintetében
maximális kibocsátási szinteket kell megszabni.
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Módosítás 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid geológiai tárolás 
céljából történő szállítására és a szén-
dioxid (a továbbiakban: CO2) geológiai 
tárolására.

Or. en

Indokolás

A CO2 szállításának is az ezen irányelvben meghatározott követelmények hatálya alá kell 
tartoznia.

Módosítás 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) környezeti szempontból biztonságos
geológiai tárolására az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez való hozzájárulás 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A CET szabályozási keretrendszerének megteremtésekor elsődleges cél annak biztosítása, 
hogy ne merülhessenek fel egészséget érintő és környezeti kockázatok. 
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Módosítás 139
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) környezetvédelmi szempontból 
biztonságos geológiai tárolására.

Or. en

Indokolás

A 2007. tavaszi Európai Tanács következtetései sürgették a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy a fosszilis tüzelőanyagokkal fűtött erőművek esetében lehetőleg 2020-ig vezessék be a 
környezeti szempontból biztonságos CET-et.

Módosítás 140
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására és a cellulóz 
biomasszából származó faszén talajban 
való tárolására.

Or. en

Indokolás

Ha az irányelv a CO2 geológiai tárolására vonatkozik, minden tárolási módszert figyelembe 
kell venni, különösen azokat, amelyek nem hordoznak az emberi egészséget vagy a környezetet 
érintő kockázatot.
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Módosítás 141
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására, az 
éghajlatvédelemhez való hozzájárulás 
céljából.

Or. de

Módosítás 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására.

(1) Ez az irányelv jogi keretszabályozást 
hoz létre a szén-dioxid (a továbbiakban: 
CO2) geológiai tárolására, az éghajlat-
védelemhez való hozzájárulás céljából.

Or. de

Indokolás

Ez a kiegészítés a CO2 egy helyben tartásának tulajdonképpeni céljára világít rá, amely az 
éghajlatvédelem. A cél megnevezése az irányelv további rendelkezéseinek értelmezése 
szempontjából fontos.
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Módosítás 143
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja az, hogy a CO2
állandó jellegű és biztonságos föld alatti
egy helyben tartásával alternatívát 
nyújtson a CO2 légkörbe való 
kibocsátásával szemben, megelőzve az
emberi egészséget és a környezetet érintő 
negatív hatásokat. A CO2 geológiai 
tárolása csak a felek közti eljárásnak 
tekinthető az éghajlatváltozás mielőbbi 
megállítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet csak akkor tekinthetjük elfogadhatónak, ha oly módon rendelkezik a CO2
tárolásáról, hogy az állandó legyen, biztonságos, és ne gyakoroljon káros hatást az emberi 
egészségre vagy a környezetre. A CO2 geológiai tárolása nem fenntartható, tartós megoldás 
az éghajlatváltozásra, hanem úgynevezett „end of pipe” típusú megoldás, vagyis tüneti 
kezelés. Ezért ezt csak felek közti eljárásnak kell tekinteni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés idejére.

Módosítás 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű és biztonságos földfelszín alatti egy 
helyben tartása, egyúttal a negatív 
környezeti és az emberi egészséget érintő 
hatások kockázatának megelőzése.
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Or. en

Indokolás

A CO2 -t biztonságosan és állandó jelleggel kell tárolni.

Módosítás 145
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

2. A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó, a külső környezetet negatívan 
befolyásoló hatások és a lakosság 
egészségét a „biztonsági zónában”, azaz a 
besajtolás helyétől számított 500 m sugarú 
körben veszélyeztető kockázatok 
megelőzése, illetőleg minimalizálása.

Or. pl

Indokolás

Feltétlenül szükséges a „biztonsági zóna” fogalom beemelése.

Módosítás 146
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
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kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

kockázatok megelőzése, illetőleg 
megszüntetése.

Or. en

Indokolás

Határozottabb megfogalmazás, hogy ne legyen tere a félreértelmezésnek az irányelv célját 
illetően, ami a CO2 környezeti szempontból biztonságos tárolása egy geológiai közegben.

Módosítás 147
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása földfelszín 
alatti geológiai közegekben, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

Or. en

Módosítás 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg ha ez 
nem lehetséges, minimalizálása.
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Or. de

Indokolás

A kiegészítés azt teszi világossá, hogy az irányelv az éghajlatvédelem mellett elsősorban a 
negatív környezeti hatások megakadályozására irányul, és csak ott elegendő a minimalizálás, 
ahol a megakadályozás nem lehetséges. Ezzel az irányelv összhangba kerül a többi hasonló 
környezeti irányelvvel (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
irányelv 1. cikke).

Módosítás 149
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása.

(2) A geológiai tárolás célja a CO2 állandó 
jellegű egy helyben tartása, egyúttal az 
ezzel járó negatív környezeti hatások és az 
emberi egészséget veszélyeztető 
kockázatok megelőzése, illetőleg 
minimalizálása. A faszén talajban való 
tárolásának célja a termékenység és a 
víztartás növelése, valamint a 
szénmegkötés.

Or. en

Indokolás

Ha az irányelv a CO2 geológiai tárolására vonatkozik, minden tárolási módszert figyelembe 
kell venni, különösen azokat, amelyek nem hordoznak az emberi egészséget vagy a környezetet 
érintő kockázatot.
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Módosítás 150
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
CO2 geológiai tárolása az emberi egészség 
veszélyeztetése nélkül, a környezet 
károsítása nélkül, és különösen a vizet, a 
levegőt, a talajt, a növényzetet és az 
állatvilágot érintő kockázatok nélkül 
valósuljon meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más irányelvekben, mint például a vízügyi keretirányelvben szereplőhöz 
hasonló rendelkezést vezet be, és erősíti az emberi egészség védelmének és a 
környezetvédelemnek a szempontjait.

Módosítás 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv – az Egyesült Nemzetek 
tengerjogi egyezménye (UNCLOS) 
fogalommeghatározásaival összhangban –
a CO2-nek a tagállamok területén, 
kizárólagos gazdasági övezetén és 
kontinentális talapzatán belül megvalósuló 
geológiai tárolására alkalmazandó. 

(1) Ez az irányelv – az Egyesült Nemzetek 
tengerjogi egyezménye (UNCLOS) 
fogalommeghatározásaival összhangban –
csak a CO2-nek a tagállamok területén, 
kizárólagos gazdasági övezetén és 
kontinentális talapzatán belül megvalósuló 
geológiai tárolására alkalmazandó. A 
szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárások
nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Or. en
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Indokolás

A szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárásokat már alkalmazzák, és ez egy gazdaságilag 
életképes tevékenység. Mellesleg a szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárások nem 
szükségszerűen vezetnek nettó kibocsátáscsökkenéshez.

Módosítás 152
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 
történő geológiai tárolására.

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 
történő geológiai tárolására, kivéve a CO2
állandó jellegű lekötését célzó tárolását, 
valamint ipari célú tárolását kőolaj- és 
földgázlelőhelyek alatt, ez utóbbiak 
kitermelésének elősegítése érdekében, 
továbbá akkor, amikor az javíthatja a 
metánveszélyes kőszénbányák 
munkabiztonságát.

Or. pl

Indokolás

Meg kell határozni a CO2 geológiai tárolásának aktív lehetőségeit a bányászott üzemanyag 
kitermelési technológiáiban.

Módosítás 153
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 
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történő geológiai tárolására. történő geológiai tárolására, sem a CO2
olyan geológiai tárolására, vagy CO2-t 
tartalmazó gázkeverékek olyan 
besajtolására, amely a tárolóhelyen a 
szénhidrogének kitermelésének 
fokozására, ennek eszközeként szolgál.

Or. en

Indokolás

Nem tisztázták egyértelműen, hogy a CO2 szénhidrogének kitermelésének fokozása céljából 
történő besajtolása (kőolaj- vagy földgáz-kihozatalt fokozó eljárás) mentesül-e az irányelv 
alkalmazásának hatálya alól, vagy hogy az irányelv ezt végső soron a tagállamok 
értelmezésére bízza. A tisztázás nagymértékben kívánatos. 

Módosítás 154
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 
történő geológiai tárolására. 

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
CO2-nek kutatás, fejlesztés, illetve új 
termékek és folyamatok tesztelése céljából 
történő geológiai tárolására. Indokolt 
ugyanakkor alkalmazni azokra a 
demonstrációs és kereskedelmi 
projektekre, amelyek keretében legalább 
100 kilotonna mennyiséget kívánnak 
tárolni.

Or. en

Indokolás

Rendeltetése az, hogy ne zárják ki az irányelv kereskedelmi CO2-tárolási projektekre való 
alkalmazását.
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Módosítás 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása 
olyan földtani közegekben, amelyek az (1) 
bekezdésben meghatározott területen 
kívülre nyúlnak.

(3) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása 
olyan tárolóhelyen, amelynek a 
tárolókomplexuma az (1) bekezdésben 
meghatározott területen kívülre nyúlik. Ez 
nem alkalmazandó, amennyiben a teljes 
tárolókomplexum tekintetében szavatolt az 
ezen irányelvhez hasonló védelmi szint. 

Or. de

Indokolás

A földtani közegek több ezer kilométer kiterjedésűek lehetnek. Ezért nem lenne célravezető az 
olyan földtani közegben való tárolás megtiltása, amely az EU határain kívülre nyúlik. Az 
olyan tárolóhelyen történő tárolás esetében azonban, amelynek a tárolókomplexuma túlnyúlik 
az EU határain, biztosítani kell, hogy a tárolt CO2 ne szivároghasson ki szankciómentesen a 
határ másik oldalán. 

Módosítás 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása 
olyan földtani közegekben, amelyek az (1) 
bekezdésben meghatározott területen 
kívülre nyúlnak.

(3) Nem engedélyezhető a CO2 geológiai
tárolása, beleértve a tengerfenék alatti 
tárolást is az (1) bekezdésben 
meghatározott területen kívül. A CO2 

tengerfenék alatti tárolását továbbá 
azokkal a nemzetközi megállapodásokkal 
összhangban kell végezni, amelyekben a 
tagállamok, illetve a Közösség részes 
felek.

Or. en
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Indokolás

A geológia tudománya szerint a CO2 1000 méternél kisebb mélységben való tárolása a 
szivárgás komoly kockázatát hordozza magában. Tiszteletben kell tartani a CO2 jövőbeni 
tárolására vonatkozó nemzetközi megállapodásokat és követelményeket. 

Módosítás 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a 
vízoszlopban.

(4) Nem engedélyezhető a CO2 tárolása a 
vízoszlopban az (1) bekezdésben 
meghatározott területen belül és kívül.

Or. en

Indokolás

A CO2 vízoszlopban való tárolását nem szabad megengedni.

Módosítás 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A CO2 sűrűn lakott területeken való 
tárolása nem megengedett.

Or. en

Indokolás

Mivel a technológiát soha nem alkalmazták eddig nagyléptékben, még mindig sok a 
bizonytalanság a közegészségügyi kockázatokat illetően. Amíg nem vagyunk tökéletesen
biztosak abban, hogy nincsenek elfogadhatatlan kockázatok, nem szabad a CO2-t az emberek 
lakhelye alatt tárolnunk.
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Módosítás 159
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „a CO2 geológiai tárolása”: CO2-
folyamok földfelszín alatti földtani 
közegekbe történő besajtolása és ott 
megvalósuló tárolása;

1. „a CO2 geológiai tárolása”: CO2-
folyamok földfelszín alatti földtani 
közegekbe történő besajtolása és ott 
megvalósuló állandó jellegű vagy 
geológiai léptékben mérve hosszú 
időszakra szóló tárolása;

Or. en

Indokolás

A cél a nyilvánosság bizalmának növelése a CET pozitív hatása iránt.

Módosítás 160
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „a CO2 geológiai tárolása”: CO2-
folyamok földfelszín alatti földtani 
közegekbe történő besajtolása és ott 
megvalósuló tárolása;

1. „a CO2 geológiai tárolása”: CO2-
folyamok földfelszín alatti földtani 
közegekbe történő besajtolása és ott 
megvalósuló, környezeti szempontból 
biztonságos tárolása;

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.
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Módosítás 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „szénhidrogén-kihozatalt fokozó 
eljárás”: a természetesen előállított 
szénhidrogénhez képest további 
szénhidrogén kihozatala
folyadékbefecskendezéssel és egyéb 
eszközökkel;

Or. en

Indokolás

A szénhidrogén-kihozatalt fokozó eljárások fogalommeghatározása.

Módosítás 162
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

3. „tárolóhely”: egy kijelölt felszín a 
kiszolgáló létesítményekkel és az alapul 
szolgáló, a CO2 tárolása céljából mélységi 
tartományként meghatározott térfogattal;

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint a „tárolóhely”, „tárolókomplexum” és a „földtani közeg” terminusokat 
a javaslat egészében nem megfelelően használják, beleértve a 3. cikkben szereplő 
fogalommeghatározásokat is. A nukleáris hulladékról szóló közösségi jogszabályok kitűnő 
alapot szolgáltatnak ehhez az irányelvhez. A „tárolóhely” terminus a tárolás földrajzi 
kijelölésére, a kijelölt felszínre, az alapul szolgáló térfogatra, annak jogi védelmére és 
általában kiszolgáló létesítményeire utal.
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Módosítás 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

3. „tárolóhely”: egy CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közegen belüli 
meghatározott terület és a hozzá tartozó 
felszíni és besajtoló létesítmények;

Or. en

Indokolás

Egyes földtani közegek nagyon nagyok, és több ország osztozhat rajtuk. Lehetségesnek kell 
lennie, hogy egy földtani közeget egynél több tárolóhelyre osszanak fel, és ezek 
mindegyikének külön engedélyt kell kiadni.

Módosítás 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg; 

3. „tárolóhely”: egy CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közegen belüli 
elhatárolható terület;

Or. de

Indokolás

Szakmai szempontból a tárolóhely egy nagyobb földtani közeg kisebb, elhatárolható része, de 
rendszerint nem egy „adott” közeg.
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Módosítás 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

3. „tárolóhely”: egy CO2 geológiai 
tárolására alkalmas földtani közeg adott 
része;

Or. en

Indokolás

Meghatározás.

Módosítás 166
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „tárolóhely”: egy adott, CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg;

(3) „tárolóhely”: CO2 geológiai tárolására 
használt, meghatározott földtani közeg;

Or. pl

Indokolás

A tárolóhely nem a földtani közeg szinonímája. A teljes földfelszín alatti geológiai közegben 
nem végeznek CO2- tárolást, hanem annak meghatározott részeiben (helyein).
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Módosítás 167
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „földtani közeg”: olyan litosztratigráfiai 
egység, amelyen belül kőzetrétegek 
különíthetők el és térképezhetők fel;

(4) „földtani közeg”: olyan alapvető
litosztratigráfiai egység, amelyen belül 
elválasztott kőzetrétegek különíthetők el és 
ez lehetővé teszi feltérképezésüket és 
leírásukat (beleértve a mérnökgeológiai 
térképeket is) az I. és a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően;

Or. pl

Indokolás

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

Módosítás 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: mérhető mennyiségű CO2
eltávozása a tárolókomplexumból a 
talajfelszínbe, a talajvízbe, a légkörbe 
vagy a vizekbe, amit szükség esetén az 
elérhető legjobb technológiára épülő 
megfigyelőrendszerek is megerősítenek;



AM\734307HU.doc 69/89 PE409.630v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a CO2 tárolása környezeti szempontból és az emberi 
egészség szempontjából biztonságos legyen. Ezt a módosítást ki kell egészíteni a talajvízzel, 
mert ez a vízügyi keretirányelv előírása.

Módosítás 169
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból bármely környezeti 
elembe;

Or. en

Indokolás

Annak a CO2-nek, amely a komplexumon kívüli másodlagos tároló közegben marad (ez azért 
fordulhat elő, mert nem határozták meg megfelelően a komplexumot), nem szabad ETS-
engedélyek visszaadásához vezetnie, mivel a CO2-t így is állandó jelleggel tárolják. A tárolási 
engedélyt természetesen naprakésszé kellene tenni. 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: CO2 nem elhanyagolható 
mértékű eltávozása a tárolókomplexumból;

Or. en



PE409.630v01-00 70/89 AM\734307HU.doc

HU

Indokolás

Pontosítás és hozzáigazítás a Bizottság leírásához a CET-ről szóló IPCC-különjelentésre 
hivatkozva.

Módosítás 171
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: CO2 jelentős mértékű
eltávozása a tárolókomplexumból;

Or. de

Indokolás

A szivárgás fogalmának meghatározását a módosítás nélkül úgy is lehetne értelmezni, mintha 
szavatolt lenne a tökéletes szigetelés. Ez műszakilag lehetetlen, és biztonságtechnikai okból 
sem indokolt.

Módosítás 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: CO2 minden mérhető
eltávozása a tárolókomplexumból;

Or. de

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás értelmezhető úgy, mintha a tárolás üzemeltetéséhez és 
befejezéséhez a legkisebb CO2-mennyiség eltávozásának megakadályozása is szükséges lenne. 
Ez gyakorlatilag sem kivitelezhető, és biztonságtechnikai, ill. éghajlat-védelmi okokból sem 
indokolt. Az irányelvben ezért világossá kell tenni, hogy csak akkor áll fenn „szivárgás”, ha 
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az érvényes tudományos álláspont szerint mérhető eltávozásra kerül sor a 
tárolókomplexumból.

Módosítás 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

5. „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolóhelyről;

Or. en

Indokolás

A maximális integritás és biztonság szavatolása érdekében a szivárgás meghatározásának 
hivatkozási pontjaként a tárolóhelyet kell felhasználni. 

Módosítás 174
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 6 pont
[OP6NRACTYES]

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „tárolókomplexum”: a tárolóhely és a 
tárolóhely környezetében elhelyezkedő 
azon földtani összletek összessége, 
amelyek hatással lehetnek a tárolás 
általános integritására és biztonságosságára 
(így például a másodlagos 
tározóközegekre);

(6) „tárolókomplexum”: a tárolóhely és a 
tárolóhely környezetében elhelyezkedő 
azon földtani összletek összessége, 
magában foglalva azt a külső részt, 
amelyen installálásra kerülnek a sajtoló 
berendezések, továbbá azt a földalatti 
részt, amely nagy üres teret képez – ún. 
kavernákat vagy porózus képződményeket, 
pl. a jura kori képződmények–, amelyek
hatással lehetnek a tárolás általános 
integritására és biztonságosságára;

Or. pl
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Indokolás

A tárolókoplexum nem csak maga a tárolóhely, hanem részben a felszíni réteget is jelenti.

Módosítás 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a.„hidraulikai egység”: hidraulikusan 
összekapcsolt pórustér, amelyben 
műszakilag mérhető területen 
nyomásátvitel figyelhető meg, és amelyet a 
közeg gátjai (zavarodások, sótömzsök, 
litológiai határok), kiékülései vagy 
kibúvásai határolnak;

Or. de

Indokolás

Egy szerkezetben több tárolóhely is lehet, amelyet hidraulikai egységnek neveznek. A 
hidraulikai egység térben túllép a „tárolókomplexum” 3. cikk (6) bekezdésében szereplő 
fogalommeghatározásán. Egy ilyen szerkezeten belül előfordulhat a párhuzamosan működő 
besajtoló üzemek erőteljes kölcsönös befolyásolása. Ezért ilyen helyen egy időben mindig 
csak egy üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély. 

Módosítás 176
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető terület vizsgálata
olyan konkrét eljárással, amely egyebek 
mellett fizikai úton, vegyi úton és 
próbafúrásokkal történő talajfeltárást foglal 
magában, és célja a tárolókomplexumként

(7) „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető területre
kidolgozott, objektív műszaki és ökológiai 
kritériumokon alapuló vizsgálati eljárások 
alkalmazása, amely egyebek mellett fizikai 
úton, vegyi úton és geológiai információk 
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vélhetően igénybe vehető területen 
elhelyezkedő talajrétegek földtani 
jellemzőinek megismerése;

megszerzését célzó próbafúrásokkal történő 
talajfeltárást foglal magában, és további
célja a potenciális tárolókomplexum-
övezetként vélhetően igénybe vehető 
területen elhelyezkedő talajrétegek földtani 
jellemzőinek megismerése;

Or. pl

Indokolás

A javítás pontosítja a „talajfelderítés” definícióját.

Módosítás 177
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető terület vizsgálata 
olyan konkrét eljárással, amely egyebek 
mellett fizikai úton, vegyi úton és 
próbafúrásokkal történő talajfeltárást
foglal magában, és célja a 
tárolókomplexumként vélhetően igénybe 
vehető területen elhelyezkedő talajrétegek 
földtani jellemzőinek megismerése;

7. „talajfelderítés”: tárolókomplexumként 
vélhetően igénybe vehető terület vizsgálata 
olyan konkrét eljárással, amely egyebek 
mellett geofizikai feltárást és próbafúrást
foglal magában, és célja a 
tárolókomplexumként vélhetően igénybe 
vehető területen elhelyezkedő talajrétegek 
földtani jellemzőinek megismerése;

Or. en

Indokolás

A kérdéses mély rezervoárok esetében a „geofizikai feltárás” terminus a helyes a talajfeltárás 
helyett. Ráadásul a „fizikai úton, vegyi úton” fogalma felesleges. Ezért javasoljuk e szavak 
törlését. 
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Módosítás 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „talajfelderítési engedély”: talajfelderítés 
végzésére feljogosító, írásba foglalt, 
indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

8. „talajfelderítési engedély”: a 4. cikkben 
megszabott feltételekkel összhangban 
alkalmasnak talált földtani közegben
talajfelderítés végzésére feljogosító, írásba 
foglalt, indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

Or. en

Indokolás

Nem adható ki engedély területek felderítésére, csak akkor, ha a terület tökéletesen 
biztonságos.

Módosítás 179
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „talajfelderítési engedély”: 
talajfelderítés végzésére feljogosító, írásba 
foglalt, indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

(8) „talajfelderítési engedély”: 
talajfelderítés végzésére feljogosító, írásba 
foglalt, indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező tagállami hatóság által a 
nemzeti joggal egyezően kiadott határozat;

Or. pl

Indokolás

A javítás pontosítja a talajfelderítési engedélyt kiadó hatóság fogalmát.
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Módosítás 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „szállítási üzemeltető”: természetes 
vagy jogi, magán- vagy közületi személy, 
amely teljes mértékben külön van 
választva a tárolóhely-üzemeltetőtől és a 
felhasználótól (vagyis a villamosenergia-
termelőtől), és amely a CO2 tárolóhelyre 
való elszállítását üzemelteti vagy ellenőrzi, 
vagy amelyre a nemzeti jogszabály alapján 
döntő gazdasági hatáskört ruháztak a 
szállítóhálózat műszaki működése felett;

Or. en

Indokolás

A szállítási üzemeltető meghatározása, akinek teljes mértékben külön kell válnia a tárlóhely-
üzemeltetőtől és a villamosenergia-termelőtől.

Módosítás 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „tárolási engedély”: egy adott 
tárolóhelyre vonatkozóan CO2 geológiai 
tárolására feljogosító, írásba foglalt, 
indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

10. „tárolási engedély”: egy adott 
tárolóhelyre vonatkozóan CO2 geológiai 
tárolására feljogosító, írásba foglalt, 
indokolással ellátott és a 9. cikk szerint 
előírt valamennyi elemet tartalmazó, ezen 
irányelv követelményei alapján a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által kiadott 
határozat;

Or. en
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Indokolás

A tárolási engedélynek magában kell foglalnia a 9. cikkben meghatározott valamennyi elemet.

Módosítás 182
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti
hatással járhat;

11. „jelentős változtatás”: bármilyen olyan 
változtatás, amely jelentős hatással járhat a 
környezetre vagy az emberi egészségre; ez 
a változás a CO2 besajtolása előtt és után 
összegyűjtött bizonyos determináns 
értékek (mint például pH, az oldat 
savtartalmának vagy lúgosságának foka)
összehasonlításának eredményeként 
azonosítható;

Or. en

Indokolás

Bizonyos determináns értékek a CO2 tárolóhelyre való besajtolása előtti és utáni 
összehasonlítása tudományos bizonyosságot nyújthat a „változások” és a „szignifikancia” 
fogalmának értelmezésekor. A „besajtolás előtti” háttéradatokat össze fogják hasonlítani a 
besajtolás utáni, azaz a tárolóhely rendes működésének szakaszából való adatokkal, ami 
lehetővé teszi az esetleges különbségek könnyű észlelését és értékelését. Determinánsként a 
környezet és a biztonság szignifikáns deszkriptorait kell alkalmazni (mint pl. pH). 

Módosítás 183
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti
hatással járhat;

11. „jelentős változtatás”: bármilyen olyan 
javasolt/tervezett változtatás a 
kialakításban vagy a működésben, amely 
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jelentős hatással járhat a környezetre vagy 
az emberi egészségre; 

Or. en

Indokolás

A szövegben a „jelentős változtatás” és a „jelentős rendellenesség” e 
fogalommeghatározásaiban nem világos, hogy a két terminus közötti különbség abban áll-e, 
hogy az egyik szándékos, a másik pedig csak következmény.

Módosítás 184
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti 
hatással járhat;

(11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely környezeti hatással 
járhat a biztonsági zónában élő emberek 
egészségére, és a geológiai tárolás 
földfelszín feletti és alatti környezetére;

Or. pl

Indokolás

A javítás azért jelentős, mert pontosítja a „jelentős változtatás” fogalmát.

Módosítás 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti
hatással járhat;

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely káros hatással járhat a 
környezetre vagy az emberi egészségre;
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Or. en

Indokolás

Az olyan változtatást is jelentős változtatásnak kell tekinteni, amely ártalmas lehet a lakosság 
egészségére.

Módosítás 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős környezeti
hatással járhat; 

11. „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely jelentős hatással járhat a 
környezetre és az egészségre;

Or. de

Indokolás

A módosítás az 1. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében alkalmazott 
fogalmakhoz való hozzáigazítást szolgálja.

Módosítás 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „CO2-folyam”: szén-dioxid-elkülönítési 
folyamatokból származó anyagáramlás;

12. „CO2-folyam”: szén-dioxid-elkülönítési 
folyamatokból származó, legalább 98%
CO2-t tartalmazó anyagáramlás, amelyhez 
nem adtak hozzá hulladékot vagy egyéb 
anyagot ezek ártalmatlanítása céljából, és 
amely nem tartalmaz maró hatású 
anyagokat, mint például H2S-t vagy SO2-t;

Or. en
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Indokolás

A CO2-folyamoknak a lehető legtisztábbnak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak maró hatású 
anyagokat, mivel ezek a szállítás és a tárolás során egyaránt fokozott kockázatot hordoznak 
magukban.

Módosítás 188
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „CO2-folyam”: szén-dioxid-elkülönítési 
folyamatokból származó anyagáramlás;

12. „CO2-folyam”: szén-dioxid-elkülönítési 
folyamatokból származó, legalább 99,9% 
CO2-t tartalmazó anyagáramlás;

Or. en

Indokolás

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%.

Módosítás 189
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „CO2-folyam”: szén-dioxid-
elkülönítési folyamatokból származó 
anyagáramlás;

(12) „CO2-folyam”: olyan bányászott 
üzemanyag-elkülönítési folyamatokból
származó anyagáramlás, amely legalább 
90% szén-dioxid-ot tartalmaz;

Or. pl
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Indokolás

A javításnak köszönhetően a bekezdés tartalma lényegesen pontosabb lesz.

Módosítás 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely szivárgás 
kockázatát hordozza magában;

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben, a 
tárolóhely állapotában vagy a 
tárolókomplexum teljesítményében
bekövetkező olyan rendellenesség, amely 
lényegesen növeli a szivárgás kockázatát;

Or. en

Indokolás

A besajtolási műveletekkel és a tárolókomplexum alakulásával kapcsolatos két szempont 
kiegészíti egymást.

Módosítás 191
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában
bekövetkező olyan rendellenesség, amely 
szivárgás kockázatát hordozza magában;

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolókomplexumban bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely növeli a
szivárgás kockázatát;

Or. en
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Módosítás 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely szivárgás 
kockázatát hordozza magában;

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely szivárgási 
kockázatot, illetve a környezetet vagy az 
emberi egészséget érintő kockázatot 
hordoz magában;

Or. en

Indokolás

Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a CO2 tárolása környezeti szempontból és az emberi 
egészség szempontjából biztonságos legyen.

Módosítás 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely szivárgás 
kockázatát hordozza magában;

(16) „jelentős rendellenesség”: a 
besajtolási vagy a tárolási műveletekben 
vagy a tárolóhely állapotában bekövetkező 
olyan rendellenesség, amely szivárgási 
kockázatot, illetve a környezetet vagy az 
emberi egészséget érintő kockázatot 
hordoz magában;

Or. de

Indokolás

A geológiai tárolás céljából (1. cikk (2) bekezdés) és a 4. cikk (2) bekezdésének hatóköréből 
kiindulva a jelentős rendellenesség fogalommeghatározásának a környezetet és az emberi 
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egészséget érintő kockázatokat is magában kell foglalnia, amelyek a szivárgás kockázata 
mellett fennállhatnak. A környezet és az egészség védelme nemcsak a tárolóhely 
kiválasztásakor, hanem az üzemeltetés és az esetleges korrekciós intézkedések során is 
szerepet játszik, és a nyilvánosság általi elfogadottság lényeges előfeltétele.

Módosítás 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak
megakadályozása, hogy a 
tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne 
vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése érdekében 
hozott olyan intézkedések, amelyek célja a 
szivárgás megakadályozása vagy
megszüntetése;

Or. en

Indokolás

A korrekciós intézkedéseknek nem minimalizálniuk, hanem megszüntetniük kell a szivárgást. A 
kis éves szivárgás bizonyos idő elteltével nagy hatást gyakorolhat. Ha például egy lezárt 
tárolóhely éves szivárgása 1%, akkor néhány évtizeden belül a teljes tárolt CO2-mennyiség 
elszivárog a légkörbe. 

Módosítás 195
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy a 

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése vagy 
szivárgás megszüntetése érdekében hozott 
olyan intézkedések, amelyek célja a CO2
tárolókomplexumból való eltávozásának 
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tárolókomplexumból CO2 egyáltalán ne 
vagy csak minimális mennyiségben 
távozhasson el;

megakadályozása vagy megszüntetése;

Or. en

Indokolás

Minthogy az irányelv célja a CET-technológia környezeti szempontból biztonságos 
felhasználása, amely az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklésével segíthet az 
éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások kezelésében, a korrekciós intézkedések célját a
CO2 tárolóhelyről való eltávozása megakadályozásának vagy megszüntetésének kell képeznie. 

Módosítás 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) CO2-tárolóhely „bezárása”: a CO2-
besajtolás végleges leállítása az adott 
tárolóhelyen; 

(18) CO2-tárolóhely „bezárása”: a CO2-
besajtolás végleges leállítása az adott 
tárolóhelyen, ami magában foglalja a 
visszabontási tevékenységet, mint például 
a besajtoló létesítmény elbontását és a 
tárolóhely szigetelését;

Or. de

Indokolás

A bezárás fogalma bányászati összefüggésben magában foglalja a visszabontási 
tevékenységeket, és azt itt is így kell alkalmazni. A következő szövegben a fogalmat nem 
használják egységesen: részben csak a „besajtolás leállítását”jelenti, mint a 18. pontban 
szereplő fogalommeghatározásban, más összefüggésekben pedig a visszabontási 
tevékenységeket is magában foglalja. 
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Módosítás 197
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) CO2-tárolóhely „bezárása”: a CO2-
besajtolás végleges leállítása az adott 
tárolóhelyen;

(18) CO2-tárolóhely „bezárása”: a CO2-
besajtolás leállítása a geológiai tárolás 
övezetében, továbbá a CO2 kimeneti 
helyeinek elzárása és ezzel a szivárgások 
lehetőségének kizárása;

Or. pl

Indokolás

A javítás pontosítja a CO2- tárolóhely „bezárása” fogalmat.

Módosítás 198
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „szállítóhálózat”: a CO2-nek a 
tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé 
tévő csővezeték-hálózat, beleértve a 
kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is.

(20) „szállítóhálózat”: a CO2-nek a 
tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé 
tévő berendezés, amely magában foglalja 
a csővezeték-hálózatot, beleértve a 
szelepeket, tartályokat, szivattyúkat és a 
kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is
az egyedi szállítást szolgáló tartályokkal 
együtt.

Or. pl

Indokolás

A javítás pontosítja a „szállítóhálózat” meghatározását.
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Módosítás 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „elkülönítésre felkészült üzem”: 
olyan [legalább 300 megawatt 
(hő)teljesítményű] tüzelőberendezés, 
amely a telepítési helyszínen alkalmas 
hellyel rendelkezik a CO2 elkülönítéséhez 
és sűrítéséhez szükséges berendezés
számára, és amelynek esetében 
megfelelően értékelték az alkalmas 
tárolóhelyek és alkalmas 
szállítólétesítmények rendelkezésre 
állását.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásra a 35a. cikk szövegében javasolt lengyel változtatásokhoz és a 32. 
cikk törléséhez lenne szükség.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „hidraulikai egység”: hidraulikusan 
összekapcsolt pórustér, ahol a nyomás 
átvitele műszaki eszközökkel mérhető.

Or. en
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Indokolás

Különböző tárolólétesítmények működtetése ugyanazon a hidraulikai egységen belül 
szükségszerűen hatással van a hidraulikai egységben működtetett többi létesítményre. Egy 
hidraulikai egységen belül egyidejűleg csak egy üzemeltetőnek adható ki tárolási engedély. 

Módosítás 201
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. „folyamatos ellenőrzés”: adatgyűjtés 
és bejelentési kötelezettségek az I. 
mellékletben leírt minden lehetséges 
módon a CO2 környezeti szempontból 
biztonságos tárolásának szavatolása 
érdekében, három szakaszban: 
a) besajtolás előtti és háttéradatok, 
b) besajtolás alatti, illetve a tárolóhely 
üzemelése alatti, valamint
c) lezárási és lezárás utáni vagy állandó 
folyamatos ellenőrzési kötelezettségek. 
A folyamatos ellenőrzés minden 
szakaszának megfelelő és elkülönített 
vizsgálati és validálási eljárások hatálya 
alá kell tartoznia ezen irányelv 
követelményeinek megfelelően;

Or. en

Indokolás

A folyamatos ellenőrzés egy ellenőrzési folyamat, amelynek célja a következők szavatolása: 

a. a „megszabott határértéknek”való megfelelés, 

b. a folyamatos ellenőrzési tevékenység megtörténésének rögzítése, és

c. beszámolás az eredményekről.
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Módosítás 202
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. „folyamatos ellenőrzés”: adatgyűjtés 
és bejelentési kötelezettségek, az I. 
melléklettel összhangban, a CO2
környezeti szempontból biztonságos 
tárolásának szavatolása érdekében, 
három szakaszban: 
a) besajtolás előtti és háttéradatok, 
b) besajtolás alatti, illetve a tárolóhely 
üzemelése alatti, valamint
c) lezárási és lezárás utáni vagy állandó 
folyamatos ellenőrzési kötelezettségek. 
A folyamatos ellenőrzés minden 
szakaszának megfelelő és elkülönített 
vizsgálat hatálya alá kell tartoznia.

Or. en

Indokolás

A folyamatos ellenőrzés felfogható egy ellenőrzési folyamatként, amely annak szavatolására 
irányul, hogy elérjék a CET-folyamat célját, és rögzítsék ennek a folyamatos ellenőrzési 
tevékenységnek a megtörténtét. A folyamat folyamatos ellenőrzése létfontosságú szerepet 
játszik mind a CET nyilvános elfogadottságának biztosításában, mind a technológia 
környezeti szempontból biztonságos felhasználásában a fő cél érdekében, amely a CO2-
kibocsátások mérséklése.

Módosítás 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 3 cikk – 20 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20c. „vizsgálat”: folyamat, amely 
szavatolja a tudományos ismeretekkel 
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összhangban levő, megfelelő folyamatos 
ellenőrzési eljárások rendelkezésre 
állását;

Or. en

Indokolás

A folyamatos ellenőrzést a tárolóhely biztonságának szavatolása érdekében vizsgálatnak és 
validálásnak kell kísérnie. 

Módosítás 204
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20d. „faszén”: a cellulóz biomassza 
pirolitikus feldolgozásából származó 
szénszerkezet.

Or. en

Módosítás 205
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20e. „talaj”: a földi ökoszisztéma felszíni 
rétege, amely a vegetációt támogatja.

Or. en
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Módosítás 206
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20f. „demonstrációs projektek”:
projektek, amelyeknek a célja az, hogy 
2014-ig demonstrálják a CO2 ezen 
irányelv követelményeinek megfelelő, 
környezeti szempontból biztonságos 
geológiai tárolásának hosszú távú 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A 2007. évi és a 2008. évi tavaszi Tanács következtetéseiben meghatározott demonstrációs 
projektek biztosítani fogják a szükséges gyakorlati tapasztalatot a CET-technológia ipari 
szintű alkalmazásához. 

Módosítás 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk - 20 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20g. „validálás”: annak biztosítására 
irányuló folyamat, hogy a „megszabott 
határértékek” megfelelően ellenőrizzék a 
CO2-szivárgás és a káros környezeti, 
illetve közegészségügyi és biztonsági 
hatások kockázatát;

Or. en

Indokolás

A folyamatos ellenőrzést a tárolóhely biztonságának szavatolása érdekében vizsgálatnak és 
validálásnak kell kísérnie.
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