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Pakeitimas 80
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2007 m. sausio 10 d. Komisijos 
komunikate „Pasaulio klimato kaitos 
apribojimas iki 2 laipsnių Celsijaus –
Gairės 2020 ir tolesniems metams“ yra 
paaiškinta, kad, numačius iki 2050 m. 
pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti 50 proc., 
išsivysčiusiose šalyse šių dujų kiekį iki 
2020 m. reikia sumažinti 30 proc., o iki 
2050 m. – 60–80 proc., kad šis 
sumažinimas techniškai yra įmanomas ir 
nauda yra daug didesnė nei išlaidos, 
tačiau taip pat nurodyta, kad, siekiant šio 
tikslo, būtina pasinaudoti visomis 
sumažinimo galimybėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis naujomis mokslininkų išvadomis, klimato kaitos problema yra didesnė nei iki šiol 
manyta, todėl turime prisiimti atsakomybę ir padidinti savo uždavinius, susijusius su klimato 
kaitos mažinimu (žr. A. Wijkmano siūlomą pakeitimą 3 a (naujoje) konstatuojamojoje dalyje). 
Dar visai neseniai mokslininkai sutarė, kad CO2 koncentracijos riba, kurios negalima viršyti, 
siekiant išvengti blogiausių klimato kaitos padarinių, yra 450 milijonųjų dalių (ppm), tačiau 
nauji duomenys rodo, kad kritinis lygis prasideda jau nuo 350 ppm.

Pakeitimas 81
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Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Remiantis naujais mokslo
duomenimis, anglies dioksido 
koncentraciją atmosferoje būtina 
sumažinti iki lygio, mažesnio nei 350 
milijonųjų dalių. Pagrindinis ES tikslas 
turėtų būti laipsniškai nutraukti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą 
naudojant iškastinį kurą Europos 
Sąjungoje iki 2050 m. sausio 1 d.; tai 
reiškia, kad išmetamą šių dujų kiekį
reikėtų sumažinti apie 60 proc. iki 
2035 m. ir 80–90 proc. iki 2050 m.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi klimato kaitos problema yra rimtesnė nei iki šiol manyta, Telberge (Švedija) neseniai 
vykusiame forume, kuriame dalyvavo NASA ir Stokholmo aplinkos instituto mokslininkai, 
buvo pasiūlyta, siekiant išvengti katastrofiškų klimato kaitos padarinių, įsipareigoti sumažinti 
CO2 koncentraciją atmosferoje iki lygio, mažesnio nei 350 ppm (milijonųjų dalių). Dar visai 
neseniai mokslininkai sutarė, kad CO2 koncentracijos riba, kurios negalima viršyti, siekiant 
išvengti blogiausių klimato kaitos padarinių, yra 450 ppm, tačiau nauji duomenys rodo, kad 
kritinis lygis prasideda jau nuo 350 ppm.

Pakeitimas 82
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Anglies dioksido surinkimas ir 
geologinis saugojimas (CCS) yra klimato 
kaitos švelninimo priemonė. Ji susideda iš 
pramonės įrenginių išmetamo anglies 
dioksido (CO2) surinkimo, jo vežimo į 

(4) Anglies dioksido surinkimas ir 
geologinis saugojimas (CCS) yra viena iš 
klimato kaitos švelninimo priemonių. Ji 
susideda iš pramonės įrenginių išmetamo 
anglies dioksido (CO2) surinkimo, jo 
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saugyklas ir suleidimo į tinkamą geologinę 
formaciją nuolatiniam saugojimui.

vežimo į saugyklas ir suleidimo į tinkamą 
požeminę geologinę formaciją nuolatiniam 
saugojimui.

Or. pl

Pagrindimas

Geologinis anglies dioksido saugojimas (CCS) nėra vienintelė klimato kaitos švelninimo 
priemonė.

Šio dokumento 3 straipsnyje pažymėta, kad geologinis anglies dioksido saugojimas (CCS) 
vyksta požeminėse geologinėse formacijose.

Pakeitimas 83
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kitas būdas izoliuoti anglies dioksidą
yra celiuliozės biomasės perdirbimas į 
naudingąsias dujas ir medžio anglis. 
Medžio anglis galima įterpti į dirvožemį –
taip labai padidėtų derlingumas ir dirvoje
ilgiau laikytųsi vanduo. Stebint kelių
tūkstančių metų senumo medžio anglių 
liekanas, buvo įrodyta, jog ši medžiaga
yra pakankamai stabili, kad medžio anglis
būtų galima laikyti anglies dioksido 
izoliavimo ir saugojimo priemone. Anglies 
dioksidas būtų izoliuojamas medžio 
anglių pavidalu ir nepatektų į atmosferą, 
todėl už medžio anglis būtų galima skirti 
anglies dioksido kreditus.

Or. en
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Pakeitimas 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) CCS tėra viena iš šiuo metu 
tobulinamų priemonių, kuriomis siekiama
kovoti su klimato kaita; kitos priemonės 
yra atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimas, energijos taupymas ir jos 
vartojimo efektyvumo didinimas. Todėl 
valstybės narės neturėtų vengti
finansavimo ir kitomis priemonėmis remti
energijos taupymo politiką ir ekologiškų
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą. Todėl, plėtojant CCS 
technologiją, jokiais būdais negalima 
skirti mažiau dėmesio kitoms minėtoms 
sritims – tiek jų moksliniams tyrimams, 
tiek finansavimui.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, 2008 m. sausio 10 d. pranešdama EP apie būsimą pasiūlymų dėl direktyvų, skirtų
klimato kaitos mažinimo priemonėms (įskaitant CCS), priėmimą 2008 m. sausio 23 d.,
pabrėžė, kad reikia įgyvendinti visas priemones, kuriomis siekiama labiau taupyti ir 
efektyviau vartoti energiją ir kuriomis remiamas darnus ES ekonomikos vystymasis, visų 
pirma investuojant į atsinaujinančius energijos šaltinius ir išmetamo CO2 kiekio mažinimą;
CCS yra viena iš tokių priemonių, tačiau ne vienintelė.

Pakeitimas 85
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Taryba taip pat paragino valstybes nares ir 

(7) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Taryba taip pat paragino valstybes nares ir 
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Komisiją daugiau dėmesio skirti 
moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai ir kurti būtinas technines, 
ekonomines bei reguliavimo sistemas, kad 
būtų panaikintos esamos teisinės kliūtys, o 
naujose iškastiniu kuru kūrenamose 
elektrinėse ekologiškai saugus CCS būtų 
įdiegtas, jei įmanoma, iki 2020 m.

Komisiją daugiau dėmesio skirti 
moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai ir kurti būtinas technines, 
ekonomines bei reguliavimo sistemas, kad 
būtų panaikintos esamos teisinės kliūtys ir 
paremta infrastruktūros plėtra, o naujose 
iškastiniu kuru kūrenamose elektrinėse 
ekologiškai saugus CCS būtų įdiegtas, jei 
įmanoma, iki 2020 m.

Or. pl

Pagrindimas

Pirmajame įraše pabrėžiamas reguliavimo sistemų kūrimas siekiant panaikinti esamas 
teisines kliūtis. Kitos techninės ir ekonominės sistemos lieka nuošalyje. Techninių ir 
ekonominių sistemų kūrimas be infrastruktūros plėtros yra betikslis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Iki šiol buvo vykdomi kiekvienos CO2  
surinkimo, transportavimo ir saugojimo
proceso dalies bandomieji projektai, 
tačiau jas dar reikia integruoti į bendrą
CCS procesą ir sumažinti technologijos 
išlaidas. Didžiausi CO2  saugojimo 
projektai, kuriuose dalyvauja Europos 
įmonės, yra projektas „Sleipner“ Šiaurės 
jūroje („Statoil“) ir projektas „In Salah“ 
Alžyre („Statoil“, PB ir „Sonatrach“). Kiti 
tebevykdomi bandomieji projektai yra 
projektas „Vattenfall“ „Schwarze Pumpe“ 
vietovėje Vokietijoje (Brandenburgo 
žemėje) ir firmos „Total“ CCS projektas 
Lako slėnyje Prancūzijoje.

Or. de



PE409.630v01-00 8/85 AM\734307LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Pranešimo projekte padaryto pakeitimo patikslinimas, kad iki šiol vykdyti projektai yra ne 
demonstravimo, o bandomieji projektai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7 a) Kiekviena iš CO2 surinkimo, 
saugojimo ir transportavimo proceso
dalių mažesniu mastu, negu reikėtų 
pritaikyti pramonėje, buvo įtraukta į
demonstravimo projektus, tačiau jas dar 
reikia integruoti į bendrą CCS procesą ir 
sumažinti technologijos išlaidas.
Didžiausi CO2 saugojimo projektai, 
kuriuose dalyvauja Europos įmonės, yra 
projektas „Sleipner“ Šiaurės jūroje 
(„Statoil“) ir projektas „In Salah“ Alžyre 
(„Statoil“, BP ir „Sonatrac“). Šiuo metu 
didelio masto bandomieji projektai 
vykdomi „Schwartze Pumpe“ Vokietijoje 
(„Vattenfall“), CCS projektas Lako 
slėnyje Prancūzijoje („Total“) ir projektas 
„El Bierzo“ Ispanijoje (CIUDEN).

Or. es

Pakeitimas 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant sėkmingai plėtoti CCS 
technologijų naudojimą, be saugykloms 
skirtos teisinės bazės reikėtų kuo greičiau 
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kurti priemones, skatinančias toliau 
tobulinti technologijas ir remti 
demonstravimo įrenginių įrengimą, be to,
valstybės narės turi sukurti 
transportavimą užtikrinančią teisinę bazę.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad reikia priimti ir kitus teisinius sprendimus dėl finansinės paramos CCS 
technologijoms ir demonstravimo įrenginiams.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant sėkmingai plėtoti CCS 
technologijų naudojimą, be saugykloms 
skirtos teisinės bazės reikėtų kuo greičiau 
kurti priemones, skatinančias toliau 
tobulinti technologijas ir remti 
demonstravimo įrenginių įrengimą, be to,  
valstybės narės turi sukurti 
transportavimą užtikrinančią teisinę bazę.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad reikia priimti daugiau teisinių sprendimų ir padidinti finansinę paramą
CCS technologijoms bei demonstraciniams įrenginiams.
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Pakeitimas 90
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso 
ketinama saugoti 100 kilotonų ir daugiau. 
Šią ribą tiktų taikyti ir kituose panašiuose 
Bendrijos teisės aktuose. Neturėtų būti 
leidžiama CO2 saugoti geologinėse 
formacijose, kurios driekiasi už teritorijos, 
kuriai taikoma ši direktyva, ribų, taip pat 
CO2 saugoti vandens storymėje.

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva turėtų būti taikoma
daugiausia kompleksiniams 
demonstravimo projektams, apimantiems 
300 MW ir didesnės galios energetikos 
įmones bei saugyklų kompleksus, 
kuriuose planuojama saugoti 100 ir 
daugiau kilotonų CO2. Neturėtų būti 
leidžiama CO2 saugoti geologinėse 
formacijose, kurios driekiasi už teritorijos, 
kuriai taikoma ši direktyva, ribų, nebent 
šiuo tikslu būtų sudaryta tarptautinė 
sutartis. Neturėtų būti leidžiama saugoti 
CO2 vandens storymėje.

Or. pl

Pagrindimas

Reikėjo nurodyti investicijų į demonstravimo projektus dydį – tiek energijos (galios) gamybos, 
tiek CO2 saugojimo atžvilgiu.

Pakeitimas 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik
geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
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šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso ketinama 
saugoti 100 kilotonų ir daugiau. Šią ribą 
tiktų taikyti ir kituose panašiuose Bendrijos 
teisės aktuose. Neturėtų būti leidžiama CO2
saugoti geologinėse formacijose, kurios 
driekiasi už teritorijos, kuriai taikoma ši 
direktyva, ribų, taip pat CO2 saugoti 
vandens storymėje.

šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso ketinama 
saugoti 100 kilotonų ir daugiau. Šią ribą 
tiktų taikyti ir kituose panašiuose Bendrijos 
teisės aktuose. Neturėtų būti leidžiama CO2
saugoti tankiai gyvenamose vietovėse nei
teritorijoje, kuriai taikoma ši direktyva, nei 
už jos ribų. Neturėtų būti leidžiama CO2
saugoti vandens storymėje ir mažesniame
nei 1 000 m gylyje po jūros dugno 
paviršiumi nei teritorijoje, kuriai taikoma 
ši direktyva, nei už jos ribų. Be to, 
neturėtų būti leidžiama saugoti CO2
geologinėse formacijose, esančiose giliau 
nei 1 000 m po jūros dugno paviršiumi, už 
teritorijos, kuriai taikoma ši direktyva, 
ribų. Po jūros dugno paviršiumi esančiose 
formacijose CO2 turėtų būti saugomas tik 
pagal tarptautinius susitarimus, kurių
šalimis yra valstybės narės ir (arba) 
Bendrija.

Or. en

Pagrindimas

Geologinis CO2 saugojimas už Europos Sąjungos ribų teisiškai nereglamentuojamas. 
Remiantis geologijos mokslo duomenimis, saugant CO2 mažesniame nei 1 000 metrų gylyje 
kyla didelis nuotėkio pavojus. Be to, kadangi ši technologija iki šiol nebuvo naudojama
dideliu mastu, dar daug nežinoma apie jos galimus pavojus visuomenės sveikatai. Kol 
nebūsime visiškai tikri, kad jokios nepriimtinos rizikos nėra, neturėtume saugoti CO2 po žeme 
žmonių gyvenamose vietovėse.

Pakeitimas 92
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ši direktyva turėtų būti taikoma (14) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
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geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti tiems demonstravimo 
projektams, pagal kuriuos iš viso 
ketinama saugoti 100 kilotonų ir daugiau.
Šią ribą tiktų taikyti ir kituose panašiuose 
Bendrijos teisės aktuose. Neturėtų būti 
leidžiama CO2 saugoti geologinėse 
formacijose, kurios driekiasi už teritorijos, 
kuriai taikoma ši direktyva, ribų, taip pat 
CO2 saugoti vandens storymėje.

geologiniam CO2 saugojimui valstybių 
narių teritorijose, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir jų kontinentiniuose 
šelfuose. Direktyva neturėtų būti taikoma 
mokslinių tyrimų projektams. Tačiau ją 
reikėtų taikyti demonstravimo projektams.
Neturėtų būti leidžiama CO2 saugoti 
geologinėse formacijose, kurios driekiasi 
už teritorijos, kuriai taikoma ši direktyva, 
ribų, taip pat CO2 saugoti vandens 
storymėje.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta kiekio riba, kurią viršijantiems demonstravimo projektams taikoma ši direktyva, yra 
gerokai per žema, todėl daugelio demonstravimo projektų nebūtų įmanoma įgyvendinti.

Pakeitimas 93
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Užbaigus 12 demonstravimo 
projektų, Komisija, remdamasi įgyta 
patirtimi ir atsižvelgdama į technologinę 
pažangą, turėtų įvertinti šių projektų 
veiklą bei perspektyvas ir pateikti
ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita, 
Komisija turėtų pateikti pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šios 
direktyvos dalinio pakeitimo bei jos 
techninių aspektų patikslinimo siekiant 
atsižvelgti į aplinkos ir saugumo 
vertinimų rezultatus.

Or. en
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Pagrindimas

Demonstravimo projektai padės įgyti reikiamos techninės patirties, siekiant saugiai ir 
veiksmingai naudoti CCS technologiją. Užbaigus šiuos projektus, Komisija turėtų juos 
įvertinti ir pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama pakeisti dabartinį direktyvos pasiūlymą 
atsižvelgiant į naujas mokslo žinias ir technologinę pažangą.

Pakeitimas 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Ši direktyva neturėtų būti taikoma 
patobulintai angliavandenilių gavybai
(kai suleidžiant skystį arba kitomis 
priemonėmis gaunamas didesnis nei 
įprastai angliavandenilių kiekis). 
Patobulinta angliavandenilių gavyba buvo 
ir yra ekonomiškai perspektyvi veikla. 
Taikant patobulintą angliavandenilių 
gavybą nesumažėja išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis –
priešingai, kadangi pagaminama daugiau
iškastinio kuro, išmetamų dujų kiekis 
padidėja. Todėl šis procesas neturėtų būti 
priskiriamas geologiniam saugojimui
šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Patobulinta angliavandenilių gavyba vykdoma jau dabar ir yra ekonomiškai perspektyvi 
veikla. Be to, patobulintos angliavandenilių gavybos procesas nesumažina galutinio išmetamų
dujų kiekio.
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Pakeitimas 95
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Pirmenybę reikėtų teikti 
sistemingiems sprendimams, kuriais būtų 
didinamas bendras energijos vartojimo 
efektyvumas, pvz., akmens anglių 
dujinimui deguonies atmosferoje, gautas
dujas išleidžiant į vamzdynų tinklą, 
kuriame jos gali būti tiekiamos
paskirstytai šilumos ir elektros energijos 
arba šilumos, šalčio ir elektros energijos
gamybai.

Or. en

Pakeitimas 96
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Nustatant, ar geologinė formacija yra 
tinkama saugyklai, be šioje direktyvoje 
numatytų aplinkosaugos ir saugumo 
kriterijų, bus atsižvelgiama ir į kitus 
esminius, visų pirma ekonominius ir 
finansinius, valstybių narių interesus, 
susijusius su angliavandenilių telkinių
apsauga ir valstybės narės poreikiu
patikimai apsirūpinti angliavandenilių 
ištekliais, taip pat valstybės narės, kaip 
angliavandenilių telkinių savininkės,
interesus. Ši direktyva neturi poveikio 
šiems esminiams interesams. Valstybės 
narės turėtų turėti teisę nustatyti plotus, 
kurie gali būti atrinkti saugykloms. Tai 
apima teisę drausti bet kokį CO2
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saugojimą savo teritorijos dalyje ar visoje 
teritorijoje. Tinkamos saugyklos 
parinkimas yra svarbiausias veiksnys, 
užtikrinantis, kad saugomas CO2 bus 
sandariai laikomas neapibrėžtą laiką. Todėl 
saugyklai turėtų būti pasirinkta tik tokia 
vieta, kuri nekels pastebimo nuotėkio 
pavojaus ir kurioje jokiomis aplinkybėmis 
negalėtų būti daromas joks pastebimas 
poveikis aplinkai arba sveikatai. Tai 
reikėtų nustatyti pagal konkrečius 
reikalavimus apibūdinant ir įvertinant 
potencialų saugyklos kompleksą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme minimi tik pavojai aplinkai ir sveikatai, kurie gali būti susiję su saugyklos vietos 
parinkimu. Tačiau bus atsižvelgiama ir į kitus esminius, visų pirma ekonominius ir 
finansinius, valstybių narių interesus, susijusius su angliavandenilių telkinių parinkimu. 
Būtina patikslinti, kad direktyva neturi poveikio šiems interesams.

Šį sakinį reikia įtraukti siekiant paaiškinti valstybių narių teises.

Pakeitimas 97
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

konkrečius reikalavimus apibūdinant ir 
įvertinant potencialų saugyklos kompleksą. 
Įrengiant saugyklas druskinguose
vandeninguosiuose sluoksniuose, būtų 
naudinga atsižvelgti į galimą jų 
naudojimą geriamojo vandens gavybai
ateityje. Taip pat reikėtų užtikrinti 
saugyklos vietos parinkimo procedūros 
skaidrumą, didinant susijusios 
informacijos prieinamumą visuomenei ir 
taikant Bendrijos teisės aktus dėl 
visuomenės dalyvavimo.

Or. en

Justification

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

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

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Pakeitimas 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

poveikio aplinkai arba sveikatai pavojaus.
Tai reikėtų nustatyti pagal konkrečius 
reikalavimus apibūdinant ir įvertinant 
potencialų saugyklos kompleksą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina saugykloms rinktis tik saugius plotus. Šiuo tikslu, prieš parenkant saugyklos vietą,
būtina įrodyti, kad joje įrengta saugykla nekels pavojaus aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Valstybės narės turėtų įvertinti 
realias galimybes įrengti saugyklas savo 
teritorijoje ir nusiųsti šiuos vertinimus 
Komisijai iki 2012 m. Ši informacija 
turėtų būti paskelbta visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol tiksliai nežinome, kokie yra Europos CO2 saugojimo pajėgumai. Įvairūs vertinimai, 
kuriuos turime, nėra labai tikslūs. Tačiau svarbu tiksliau nustatyti, kiek CO2 iš tiesų galime 
laikyti saugyklose.
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Pakeitimas 100
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2 
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai.

(16) Valstybės narės turėtų parengti tyrimo 
procedūras, paremtas objektyviais 
techniniais ir ekologiniais kriterijais, 
taikomas siekiant gauti informaciją, 
reikalingą CO2 saugyklos vietai parinkti. 
Tokiems darbams turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad žvalgybos konkursų procedūros būtų 
prieinamos visiems reikiamas sąlygas 
atitinkantiems ir būtiną kompetenciją 
turintiems subjektams, remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į CO2  
saugyklų vietų žvalgybą, leidimai žvalgyti 
turėtų būti išduodami ribotiems saugojimo 
plotams ir ribotam laikui, ir tik leidimo 
turėtojas tuo laikotarpiu turėtų turėti tik 
tam laikui suteiktą išimtinę teisę, kurią 
garantuotų valstybės narės.

Or. pl

Pagrindimas

Kalbama apie tai, kad konkurso procedūros sudarytų sąlygas sąžiningai konkurencijai, ir 
pagal jas leidimus gautų geriausiai techniškai pasirengusios įmonės.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų nustatyti, kokiais Valstybės narės turėtų nustatyti, kokiais 
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atvejais būtina žvalgyba, siekiant gauti 
informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2 
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai.

atvejais būtina žvalgyba, siekiant gauti 
informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir tik 
laikotarpiui, būtinam žvalgybai atlikti, ir 
tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu turėtų 
galėti žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tuo metu komplekse nebūtų 
leidžiama kita veikla, trukdanti žvalgybai. 
Tuo atveju, jei nevykdoma jokia veikla, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
leidimas žvalgyti būtų panaikintas ir jį 
galėtų gauti kiti subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Biurokratizmo mažinimas ir investicijų užtikrinimas.

Pakeitimas 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
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kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais, paskelbtais kriterijais. 
Siekiant apsaugoti ir paskatinti investicijas 
į žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2 
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai.

kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais, paskelbtais ir
nediskriminaciniais kriterijais. Siekiant 
apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir tokiam 
laikotarpiui, kuris reikalingas darbams 
atlikti, ir tik leidimo turėtojas tuo 
laikotarpiu turėtų galėti žvalgyti potencialų 
CO2 saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai. Jei darbai nevykdomi, valstybės 
narės turi užtikrinti, kad leidimas žvalgyti 
būtų panaikintas ir jį būtų galima išduoti 
kitiems subjektams.

Or. de

Pagrindimas

Objektyvių ir skelbiamų kriterijų nepakanka nediskriminavimui užtikrinti, tačiau 
nediskriminavimas turėtų būti įtvirtintas kaip svarbus kriterijus vidaus rinkoje. Taip pat reikia 
užtikrinti investicijų saugumą ir biurokratizmo mažinimą.

Pakeitimas 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų nustatyti, kokiais 
atvejais būtina žvalgyba, siekiant gauti 
informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais paskelbtais kriterijais. Siekiant 

(16) Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kokiais atvejais būtina žvalgyba, siekiant 
gauti informaciją, reikalingą vietai parinkti. 
Tokiai žvalgybai turėtų būti taikomi 
leidimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad leidimų žvalgyti išdavimo procedūros 
būtų prieinamos visiems būtiną 
kompetenciją turintiems subjektams, o 
leidimai būtų išduodami remiantis 
objektyviais, nediskriminaciniais ir
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apsaugoti ir paskatinti investicijas į 
žvalgybą, leidimai žvalgyti turėtų būti 
išduodami ribotam plotui ir ribotam laikui, 
ir tik leidimo turėtojas tuo laikotarpiu 
turėtų galėti žvalgyti potencialų CO2 
saugyklos kompleksą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tuo metu komplekse 
nebūtų leidžiama kita veikla, trukdanti 
žvalgybai.

paskelbtais kriterijais. Siekiant apsaugoti ir 
paskatinti investicijas į žvalgybą, leidimai 
žvalgyti turėtų būti išduodami ribotam 
plotui ir ribotam laikui, ir tik leidimo 
turėtojas tuo laikotarpiu turėtų galėti 
žvalgyti potencialų CO2 saugyklos 
kompleksą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tuo metu komplekse nebūtų 
leidžiama kita veikla, trukdanti žvalgybai.

Or. en

Pagrindimas

Leidimai turėtų būti išduodami remiantis nediskriminaciniais kriterijais.

Pakeitimas 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugyklos neturėtų būti eksploatuojamos 
be leidimo saugoti. Leidimas saugoti turėtų 
būti pagrindinė priemonė, užtikrinanti, kad 
bus laikomasi svarbių šios direktyvos 
reikalavimų ir kad geologinis saugojimas 
nepakenks aplinkai. 

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Saugyklų operatoriai turėtų būti visiškai 
atsieti nuo elektros gamintojų.
Vadovaujantis principu „teršėjas moka“,
elektros gamintojai turi padengti savo 
išmesto CO2 saugojimo išlaidas. Leidimas 
saugoti turėtų būti pagrindinė priemonė, 
užtikrinanti, kad bus laikomasi svarbių šios 
direktyvos reikalavimų ir kad geologinis 
saugojimas nepakenks aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Elektros gamintojai turėtų turėti vienodas galimybes naudotis saugyklomis. Jie turi padengti 
visas savo išmesto CO2 surinkimo, transportavimo ir saugojimo išlaidas.
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Pakeitimas 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti.
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti.
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.
Todėl atlikęs žvalgybą ir padaręs 
reikiamas investicijas leidimo žvalgyti 
turėtojas gali pagrįstai tikėtis, kad jam bus 
suteiktas leidimas saugoti CO2.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama skatinti žvalgybą.

Pakeitimas 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti. 
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai. 
Išduodant leidimą saugoti pirmenybė 
prieš konkurentus teikiama žvalgybą 
atlikusiai įmonei, kuri dažniausiai yra 
investavusi nemažas sumas į žvalgybą.



AM\734307LT.doc 23/85 PE409.630v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. de

Pagrindimas

Skatinama žvalgyba.

Pakeitimas 107
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Saugyklos neturėtų būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti.
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.

(17) Saugyklos negali būti 
eksploatuojamos be leidimo saugoti.
Leidimas saugoti turėtų būti pagrindinė 
priemonė, užtikrinanti, kad bus laikomasi 
svarbių šios direktyvos reikalavimų ir kad 
geologinis saugojimas nepakenks aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu padidinamas aiškumas ir panaikinama galimybė eksploatuoti saugyklą
neturint leidimo saugoti.

Pakeitimas 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus leidimų saugoti projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų 
per šešis mėnesius nuo jų gavimo pateikti 
savo nuomonę apie juos. Nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į šią 
nuomonę priimdamos sprendimą dėl 

(18) Valstybės narės turi turėti galimybę 
pateikti Komisijai apsvarstyti leidimų 
saugoti projektus.
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leidimo ir turėtų pateikti motyvus, kai šios 
Komisijos nuomonės nesilaiko. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų 
padėti užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

Or. de

Pagrindimas

Biurokratizmo mažinimas ir subsidiarumas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Valstybės narės turėtų gebėti pateikti 
leidimų saugoti projektus Komisijai 
pavirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Biurokratizmo mažinimas ir subsidiarumas.
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Pakeitimas 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Leidimus saugoti turėtų išduoti
kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija, pasikonsultavusi su Komisija. 
Leidimų saugoti projektus reikėtų pateikti 
Komisijai, kad ji galėtų per šešis mėnesius 
pateikti privalomą nuomonę. 
Kompetentinga institucija neturėtų priimti
galutinio sprendimo dėl leidimo anksčiau, 
nei Komisija pateiks savo nuomonę. 
Leidimą saugoti reikėtų išduoti tik tuo 
atveju, jei Komisija savo privalomoje
nuomonėje tam pritarė. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas persvarstymas Bendrijos lygmeniu reikalingas siekiant užtikrinti, kad susiję 
reikalavimai bus nuosekliai įgyvendinami.

Pakeitimas 111
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visus leidimų saugoti projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų per 
šešis mėnesius nuo jų gavimo pateikti savo 

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

nuomonę apie juos. Nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų atsižvelgti į šią nuomonę 
priimdamos sprendimą dėl leidimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Leidimų 
persvarstymas Bendrijos lygiu turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje,
atsižvelgti į galimus tarpvalstybinius 
klausimus ir dar sustiprinti visuomenės 
pasitikėjimą CCS, ypač ankstyvajame šios 
direktyvos įgyvendinimo etape.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lygmeniu tikrinant leidimus saugoti, taip pat reikėtų atsižvelgti į galimus 
tarpvalstybinius klausimus, susijusius su CO2 saugojimu geologinėse formacijose.

Pakeitimas 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekdamos didinti tiek leidimų
žvalgyti, tiek leidimų saugoti išdavimo 
procedūrų atskaitingumą bei skaidrumą, 
valstybės narės abiejų procedūrų atžvilgiu 
turėtų užtikrinti, kad visuomenei bus 
veiksmingai teikiama pakankama 
informacija, suteikiamos teisės dalyvauti 
ir kreiptis į teismus pagal atitinkamas 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeistos 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/35/EB, nuostatas. 
Pastarojoje direktyvoje numatytas
visuomenės dalyvavimas rengiant kai 
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kuriuos su aplinkosauga susijusius 
planus ir programas. Šia direktyva dėl 
visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į 
teismus taip pat iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB ir 
96/61/EB bei 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant tiek leidimų žvalgyti, tiek leidimų saugoti išdavimo procedūras reikėtų veiksmingai 
teikti visuomenei pakankamą informaciją, suteikti jai teises dalyvauti ir kreiptis į teismus.

Pakeitimas 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės turėtų numatyti, 
kad viešosios lėšos privatiems CCS 
projektams remti skiriamos tik tais 
atvejais, kai aiškiai numatoma, kad 
eksploatuojant naująją jėgainę bus 
pakankamai sumažintas energijos 
vartojimas taikant naujas technologijas, 
pranašesnes už dabartinę CCS 
technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos prisidėti prie bendrojo ES tikslo mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir taupyti energiją, 
kai tik atsiras naujų technologijų, galinčių padėti pasiekti tikslą pastebimai sumažinti
energijos vartojimą jėgainėse su CCS įrenginiais, valstybės narės galėtų paremti jas 
viešosiomis lėšomis.
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Pakeitimas 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija iš buvusio operatoriaus susigrąžina bet kokias patirtas išlaidas. 
Žinoma, tokio susigrąžinimo sąlygos nustatomos kiekvienoje nacionalinėje teisinėje sistemoje.

Pakeitimas 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kompetentinga institucija turėtų 
persvarstyti ir prireikus atnaujinti arba 

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

panaikinti leidimą saugoti inter alia ir tada, 
kai pranešama apie rimtus pažeidimus arba 
nuotėkį, kai operatorių pateiktos ataskaitos 
arba atlikti patikrinimai rodo, kad 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, arba 
kai sužinoma, kad operatorius kokiu nors 
kitu būdu nesilaikė leidimo sąlygų.
Leidimą panaikinus, kompetentinga 
institucija turėtų išduoti naują leidimą arba 
uždaryti saugyklą. Tuo laikotarpiu 
kompetentinga institucija turėtų perimti 
atsakomybę už saugyklą ir užtikrinti, kad 
jos patirtas išlaidas kompensuotų buvęs 
operatorius, taikant principą „teršėjas 
moka“.

Or. en

Pagrindimas

Tokia sistema paremtų principą „teršėjas moka“, kurį reikalauja taikyti Komisija.

Pakeitimas 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar su 
suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti.

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės, taikydamos tikrinimo ir 
tvirtinimo procedūras, turėtų užtikrinti, 
kad eksploatacijos etape operatorius 
stebėtų saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti. Tuo atveju, kai pasirenkamas 
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geologinis saugojimas jūros dugne, 
atliekant stebėseną reikėtų papildomai 
atsižvelgti į netikrumą ir operacijų 
sudėtingumą, susijusius su CCS 
technologijos naudojimu jūros aplinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų kontroliuoti operatoriaus atliekamos stebėsenos kokybę. Be to, reikėtų 
imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti galimų CO2 saugojimo neigiamų padarinių
jūros aplinkai.

Pakeitimas 117
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar su 
suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba žmonių sveikatai. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti.

(21) Stebėsena yra labai svarbi vertinant, ar 
su suleistu CO2 vyksta tokie procesai kaip 
tikėtasi, ar nevyksta migracija arba 
nuotėkis ir ar nustatytas nuotėkis kenkia 
aplinkai arba bet kokiai gyvybės formai.
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
eksploatacijos etape operatorius stebėtų 
saugyklos kompleksą ir suleidimo 
įrenginius remdamasis stebėsenos planu, 
sudarytu laikantis konkrečių stebėsenos 
reikalavimų. Šis planas turėtų būti 
pateiktas kompetentingai institucijai 
patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti bet kokių galimo nuotėkio neigiamų padarinių ne tik žmonių sveikatai, bet ir 
įvairiems ekosistemos veiksniams, vykdant stebėseną reikėtų atsižvelgti į poveikį visoms 
gyvybės formoms. Pavyzdžiui, taip pat svarbu stebėti poveikį vietinėms jūros ekosistemoms, 
nes bet koks neigiamas poveikis gali turėti tiesioginę įtaką šių sistemų sveikatingumui ir 
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netiesioginį poveikį žmonėms. Todėl būtina atsižvelgti į visas gyvybės formas.

Pakeitimas 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 
dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma šioje direktyvoje nurodytų 
saugyklų eksploatacijai. Atsakomybė už 
žalą klimatui dėl nuotėkio yra 
reglamentuojama saugyklas įtraukus į 
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje reikalaujama, įvykus nuotėkiui, 
atsisakyti taršos prekybos leidimų. Be to, 
šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas 
įpareigojimas operatoriui rimtų pažeidimų 
arba nuotėkio atvejais imtis atkuriamųjų 
priemonių remiantis kompetentingai 
nacionalinei institucijai pateiktu ir jos 
patvirtintu atkuriamųjų priemonių planu. 
Jei operatorius nesiima būtinų atkuriamųjų 
priemonių, šių priemonių turėtų imtis 
kompetentinga institucija, kuri patirtas 
išlaidas susigrąžintų iš operatoriaus.

(23) Būtina reglamentuoti atsakomybę už 
žalą vietos aplinkai ir klimatui, padarytą 
dėl nesandaraus laikymo. Atsakomybę už 
žalą gamtai (žalą saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms, vandeniui ir 
žemei) reglamentuoja 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri turėtų 
būti taikoma CO2 transportavimui į 
geologinio saugojimo vietas ir šioje 
direktyvoje nurodytų saugyklų 
eksploatacijai. Atsakomybė už žalą
klimatui dėl nuotėkio yra reglamentuojama 
saugyklas įtraukus į 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, kurioje reikalaujama, 
įvykus nuotėkiui, atsisakyti taršos prekybos 
leidimų. Be to, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatytas įpareigojimas operatoriui rimtų 
pažeidimų arba nuotėkio atvejais imtis 
atkuriamųjų priemonių remiantis 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
pateiktu ir jos patvirtintu atkuriamųjų 
priemonių planu. Jei operatorius nesiima 
būtinų atkuriamųjų priemonių, šių 
priemonių turėtų imtis kompetentinga 
institucija, kuri patirtas išlaidas 
susigrąžintų iš operatoriaus. 
Transportuojant bei saugant CO2  
saugyklų eksploatavimo bei uždarymo 
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etapuose ir laikotarpiu po uždarymo 
padarytos žalos aplinkai atitaisymo 
išlaidas, jei joms netaikomos minėtos 
priemonės arba jei finansinės garantijos 
nėra ar ji yra nepakankama, turėtų 
padengti fondas, bendrai finansuojamas 
saugyklų operatorių bei elektros
gamintojų įnašais ir valdomas 
kompetentingos institucijos. Tuo atveju, 
kai finansinės garantijos nėra arba ji yra
nepakankama, iš šio fondo taip pat turėtų 
būti mokamos kompensacijos įprastose
civilinėse bylose dėl padarytos žalos 
nuosavybei, sveikatai ir kt.

Or. en

Pagrindimas

CO2 transportavimui taip pat turėtų būti taikoma Direktyva 2004/35/EB. Elektros gamintojai 
ir saugyklų operatoriai turėtų kartu padengti dėl CO2 saugojimo padarytos žalos atitaisymo 
išlaidas.

Pakeitimas 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugyklą uždarius, operatorius ir toliau 
turėtų būti atsakingas už eksploataciją, 
stebėseną, kontrolę, atskaitomybę ir 
atkuriamąsias priemones pagal šios 
direktyvos reikalavimus, remdamasis 
uždarius saugyklą taikomu planu, pateiktu 
kompetentingai institucijai ir jos 
patvirtintu, taip pat ir už visus kitus iš to 
kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą bus perduota
kompetentingai institucijai. 

(25) Saugyklą uždarius, operatorius ir 
toliau turėtų būti atsakingas už 
eksploataciją, stebėseną, kontrolę, 
atskaitomybę ir atkuriamąsias priemones 
pagal šios direktyvos reikalavimus, 
remdamasis uždarius saugyklą taikomu 
planu, pateiktu kompetentingai institucijai 
ir jos patvirtintu, taip pat ir už visus kitus iš 
to kylančius įsipareigojimus pagal kitas 
susijusias Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
kol atsakomybė už saugyklą bus perduota 
kompetentingai institucijai. Operatorius 
turėtų būti atsakingas dar bent 100 metų 
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nuo saugyklos uždarymo.

Or. en

Pagrindimas

Geologų nuomone, problemų gali kilti praėjus net ir daugiau kaip 100 metų nuo saugyklos 
uždarymo.

Pakeitimas 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioje pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą. 
Visus sprendimų dėl patvirtinimo 
projektus reikėtų pateikti Komisijai, kad ji 
galėtų per šešis mėnesius nuo jų gavimo 
pateikti savo nuomonę apie juos. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl patvirtinimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Kaip ir leidimų
saugoti projektų persvarstymas Bendrijos 
lygiu, taip ir sprendimų dėl patvirtinimo 
projektų persvarstymas turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 

(26) Atsakomybė už saugyklą, įskaitant 
visus kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioje pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą.
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įgyvendinimo etape.

Or. de

Pagrindimas

Biurokratizmo mažinimas ir subsidiarumas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė už saugyklą, įskaitant visus 
kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą. 
Visus sprendimų dėl patvirtinimo 
projektus reikėtų pateikti Komisijai, kad ji 
galėtų per šešis mėnesius nuo jų gavimo 
turėtų apie juos pateikti savo nuomonę. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
atsižvelgti į šią nuomonę priimdamos 
sprendimą dėl patvirtinimo ir turėtų 
pateikti motyvus, kai šios Komisijos 
nuomonės nesilaiko. Kaip ir leidimų 
saugoti projektų persvarstymas Bendrijos 
lygiu, taip ir sprendimų dėl patvirtinimo 
projektų persvarstymas turėtų padėti 
užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 

Atsakomybė už saugyklą, įskaitant visus 
kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą.
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įgyvendinimo etape.

Or. en

Pagrindimas

Biurokratizmo mažinimas ir subsidiarumas.

Pakeitimas 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė už saugyklą, įskaitant visus 
kitus iš to kylančius teisinius 
įsipareigojimus, turėtų būti perduota 
kompetentingai institucijai, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugojamas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Tuo 
tikslu operatorius turėtų parengti ataskaitą, 
kurioj pagrindžiant dokumentais būtų 
patvirtinta, kad minėtas kriterijus yra 
įvykdytas, ir pateikti ją kompetentingai 
institucijai, kad ji patvirtintų perdavimą. 
Visus sprendimų dėl patvirtinimo projektus 
reikėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų per 
šešis mėnesius nuo jų gavimo turėtų apie 
juos pateikti savo nuomonę. Nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į šią 
nuomonę priimdamos sprendimą dėl 
patvirtinimo ir turėtų pateikti motyvus, kai 
šios Komisijos nuomonės nesilaiko. Kaip 
ir leidimų saugoti projektų persvarstymas 
Bendrijos lygiu, taip ir sprendimų dėl 
patvirtinimo projektų persvarstymas turėtų 
padėti užtikrinti darną įgyvendinant šios 
direktyvos reikalavimus visoje Bendrijoje 
ir dar sustiprinti visuomenės pasitikėjimą 
CCS, ypač ankstyvajame šios direktyvos 
įgyvendinimo etape.

(26) Atsakomybė už saugyklą turėtų būti 
perduota kompetentingai institucijai, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugojamas CO2 bus sandariai uždarytas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
turėtų parengti ataskaitą, kurioj 
pagrindžiant dokumentais būtų patvirtinta, 
kad minėtas kriterijus yra įvykdytas, ir 
pateikti ją kompetentingai institucijai, kad 
ji patvirtintų perdavimą. Visus sprendimų 
dėl patvirtinimo projektus reikėtų pateikti 
Komisijai, kad ji galėtų per šešis mėnesius 
nuo jų gavimo turėtų apie juos pateikti 
savo privalomą nuomonę. Nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų patvirtinti
atsakomybės perdavimą tik tuo atveju, jei 
Komisija savo privalomoje nuomonėje 
tam pritaria. Kaip ir leidimų saugoti 
projektų persvarstymas Bendrijos lygiu, 
taip ir sprendimų dėl patvirtinimo projektų 
persvarstymas turėtų padėti užtikrinti darną 
įgyvendinant šios direktyvos reikalavimus 
visoje Bendrijoje. Valstybės narės 
panašiomis teisinėmis sąlygomis, kaip ir 
išduodamos leidimus, turėtų užtikrinti 
atsakomybės perdavimo patvirtinimo 
skaidrumą ir atskaitingumą, suteikdamos 
visuomenei galimybę veiksmingai gauti 
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pakankamą informaciją, teises dalyvauti 
ir teises kreiptis į teismus.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas persvarstymas Bendrijos lygmeniu reikalingas siekiant užtikrinti, kad susiję 
reikalavimai bus nuosekliai įgyvendinami.

Pakeitimas 123
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Perdavus atsakomybę, turėtų būti 
leidžiama nutraukti reguliarius tikrinimus, 
o stebėseną sumažinti iki tokio lygio, kad 
ir toliau būtų galima nustatyti nuotėkį
arba rimtus pažeidimus. Nustačius bet 
kokį nuotėkį arba rimtą pažeidimą,
kompetentinga institucija turėtų taikyti
reikiamas atkuriamąsias priemones. Jei 
uždarant saugyklą ir (arba) perduodant 
atsakomybę buvo remiamasi netikslia 
arba klaidinga informacija, operatorius 
turėtų būti įpareigotas padengti 
atkuriamųjų priemonių išlaidas ir 
kompensuoti bet kokią žmonių sveikatai 
arba aplinkai padarytą žalą. Visais kitais 
atvejais susijusios išlaidos turėtų būti 
padengiamos iš fondo, finansuojamo
operatorių įnašais ir valdomo
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena po atsakomybės perdavimo suteikia papildomo tikrumo, kad saugyklų būklė ir 
toliau bus prognozuojama, bus nustatomi nuotėkiai ir prireikus bus įmanoma įgyvendinti 
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reikiamą žalos atitaisymo priemonę.

Pakeitimas 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Perdavus atsakomybę, stebėseną 
reikėtų tęsti dar bent 100 metų. Nustačius 
bet kokį nuotėkį arba rimtą pažeidimą,
kompetentinga institucija turėtų taikyti
reikiamas atkuriamąsias priemones. Jei 
uždarant saugyklą buvo remiamasi 
netikslia arba klaidinga informacija, 
operatorius turėtų būti įpareigotas 
padengti atkuriamųjų priemonių išlaidas 
ir kompensuoti bet kokią žmonių sveikatai 
arba aplinkai padarytą žalą. Visais kitais 
atvejais susijusios išlaidos turėtų būti 
padengiamos iš fondo, bendrai 
finansuojamo operatorių bei elektros 
gamintojų įnašais ir valdomo 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Geologų nuomone, problemų gali kilti praėjus net ir daugiau kaip 100 metų nuo saugyklos 
uždarymo. Elektros gamintojai ir saugyklų operatoriai turėtų kartu padengti dėl CO2
saugojimo padarytos žalos atitaisymo išlaidas.
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Pakeitimas 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Perdavus atsakomybę, galima 
sumažinti stebėseną, bet ją vėl reikėtų 
atnaujinti visu pajėgumu, jei būtų 
nustatytas nuotėkis arba rimti pažeidimai. 
Perdavęs atsakomybę, buvęs operatorius 
neturėtų kompensuoti kompetentingos 
institucijos patirtų išlaidų, išskyrus atvejus, 
kai žala padaroma dėl operatoriaus kaltės 
arba aplaidumo, net ir tada, jei žala 
padaroma jau po 18 straipsnyje minimo 
atsakomybės perdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tęsti tam tikro lygio stebėseną net po saugyklos uždarymo, kol į ją suleistas CO2 bus 
visiškai stabilizuotas.

Pakeitimas 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) Siekiant užtikrinti, kad gali būti 
laikomasi įsipareigojimų, susijusių su 
uždarymu ir laikotarpiu po uždarymo, 
įsipareigojimų, kylančių dėl įtraukimo į 
Direktyvas 2003/87/EB ir 2004/35/EB, ir 
šiose direktyvose numatytų įpareigojimų 
imtis atkuriamųjų priemonių nuotėkio arba
rimtų pažeidimų atveju, reikėtų priimti 
finansines nuostatas. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad pareiškėjas, prieš 
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išduoti leidimą, numatytų finansines 
sąlygas – finansinę garantiją arba kurią 
nors kitą lygiavertę sąlygą. 

pateikdamas prašymą išduoti leidimą, 
numatytų finansines sąlygas – finansinę 
garantiją arba kurią nors kitą lygiavertę 
sąlygą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi įsipareigojimų pagal Direktyvą dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą (2004/35/EB), reikėtų priimti finansinę nuostatą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Išlaidų mažinimas.
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Pakeitimas 128
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, naudojimosi teisę 
suteikdama sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama inter alia į turimus 
transportavimo bei saugojimo pajėgumus. 
Kadangi nėra Bendrijos lygmens CO2
saugyklų ir vamzdynų infrastruktūros, 
valstybės narės turėtų gebėti netaikyti
reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos, 
siekdamos skatinti investicijas į CO2
infrastruktūrą. Be to, valstybės narės 
turėtų sukurti ginčų sprendimo 
mechanizmus, padedančius greitai išspręsti 
ginčus dėl teisės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis.

Or. en

Pagrindimas

Jei trečiųjų šalių galimybė naudotis saugyklomis ir vamzdynų tinklais priklausytų nuo 
nacionalinių įsipareigojimų mažinti išmetamą CO2 kiekį, dėl to saugyklų ir vamzdynų tinklų 
operatoriams būtų sudarytos nevienodos veiklos sąlygos įvairiose valstybėse narėse. Turi būti 
leidžiama netaikyti reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos prie CO2 saugyklų ir vamzdynų
tinklų.
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Pakeitimas 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Galimybė naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis gali būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Tai 
reiškia, kad transporto operatoriai turėtų 
būti visiškai atsieti ir nuo saugyklų 
operatorių, ir nuo vartotojų (t. y. elektros
gamintojų). Pastarieji turėtų padengti 
visas CO2 transportavimo iš surinkimo 
vietos į saugyklą išlaidas. Naudojimosi
vamzdynų tinklais ir saugyklomis sąlygas
turėtų nustatyti kiekviena valstybė narė, 
naudojimosi teisę suteikdama sąžiningai ir 
atvirai, atsižvelgdama inter alia į turimus 
arba pagrįstai potencialius transportavimo 
bei saugojimo pajėgumus, taip pat ir į tai, 
kokią dalį sudaro jos įsipareigojimai pagal 
tarptautinius teisinius dokumentus ir 
Bendrijos teisės aktus išmetamo CO2 kiekį 
sumažinti taikant CO2 surinkimą ir 
geologinį saugojimą. Be to, valstybės narės 
turėtų sukurti ginčų sprendimo 
mechanizmus, padedančius greitai išspręsti 
ginčus dėl teisės naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis.

Or. en

Pagrindimas

Elektros gamintojai turėtų turėti vienodas galimybes naudotis saugyklomis. Jie turi padengti 
visas savo išmesto CO2 surinkimo, transportavimo ir saugojimo išlaidas.
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Pakeitimas 130
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Skaidri ir nediskriminacinė galimybė 
naudotis CO2 vamzdynų tinklais ir 
saugyklomis, nepriklausoma nuo galimų 
naudotojų geografinės buvimo vietos
Europos Sąjungoje, turėtų būti 
dalyvavimo elektros ir šilumos vidaus 
rinkoje arba konkurencingo veikimo joje 
sąlyga, atsižvelgiant į anglies dioksido ir 
CCS sąlygines kainas. Todėl reikėtų 
numatyti priemones, kurios potencialiems 
vartotojams suteiktų šią galimybę. Kaip tai 
padaryti, turėtų nustatyti kiekviena 
valstybė narė, pasikonsultavusi su 
Komisija, naudojimosi teisę suteikdama 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama inter 
alia į turimus arba pagrįstai potencialius 
transportavimo bei saugojimo pajėgumus ir 
į tarpvalstybinių CO2 srautų poreikį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybių narių, kaip antai Graikijos, operatoriai nepagrįstai 
nenukentėtų dėl savo geografinės padėties ar galimų saugyklų kūrimo apribojimų.
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Pakeitimas 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Objektyvių ir paskelbtų kriterijų nepakanka nediskriminavimui užtikrinti, tačiau
nediskriminavimas turėtų būti įtvirtintas kaip svarbus kriterijus vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina priimti nuostatas, užtikrinančias, 
kad transportuojant CO2 iš vienos valstybės 
į kitą arba saugyklai ar saugyklos 
kompleksui esant ne vienos valstybės 
teritorijoje, suinteresuotų valstybių narių 
kompetentingos institucijos laikytųsi šios 
direktyvos ir kartu visų kitų Bendrijos 
teisės aktų reikalavimų.

(30) Būtina priimti nuostatas, 
užtikrinančias, kad transportuojant CO2 iš 
vienos valstybės į kitą arba saugyklai ar 
saugyklos kompleksui esant ne vienos 
valstybės teritorijoje, suinteresuotų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikytųsi šios direktyvos ir kartu visų kitų 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų, taip pat 
visų tarptautinių susitarimų, kurių šalimis
yra valstybės narės ir (ar) Bendrija. Šiuo 
atveju taip pat turėtų būti taikomos 
Direktyvos 85/337/EEB 7 straipsnio 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio CO2 transportavimo ir (arba) saugojimo atveju turėtų būti taikomi visi 
Direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir visi tarptautinių susitarimų, kurių šalimis yra
valstybės narės ir (ar) Komisija, reikalavimai.

Pakeitimas 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

leidimų išdavimo procedūras. Šį registrą 
taip pat reikėtų perduoti Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Veikiančias saugyklas taip pat reikėtų įtraukti į registrus.

Pakeitimas 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles
dėl sankcijų, taikytinų pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią 
direktyvą. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(33) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią 
direktyvą. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Tais atvejais, kai reikšmingai pažeidžiami 
įsipareigojimai, nustatyti pagal šią 
direktyvą išduotame leidime, įskaitant 
įsipareigojimą taikyti atkuriamąsias 
priemones, ir dėl šių pažeidimų CO2

patenka į dirvožemį, orą arba vandenį, 
operatoriai taip pat turėtų būti traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/XX/EB dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos lygį visoje Bendrijoje, 
rimtiems įsipareigojimų, nustatytų pagal šią direktyvą išduotuose leidimuose, pažeidimams
turėtų būti taikoma baudžiamoji teisė visose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvą 85/337/EEB reikėtų iš dalies 
pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant šioje 
direktyvoje nurodytą geologiniam 
saugojimui skirtų CO2 srautų surinkimą bei 
transportavimą, taip pat ir saugyklas. 
Direktyvą 96/61/EB reikėtų iš dalies 
pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
geologiniam saugojimui skirtų CO2 srautų 
surinkimą iš įrenginių, kuriems taikoma 
minėta direktyva. Direktyvą 2004/35/EB 
reikėtų iš dalies pakeisti į jos taikymo sritį 
įtraukiant saugyklų eksploatavimą pagal 
šią direktyvą. 

(35) Direktyvą 85/337/EEB reikėtų iš 
dalies pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
šioje direktyvoje nurodytą geologiniam 
saugojimui skirtų CO2 srautų surinkimą bei 
transportavimą, taip pat ir saugyklas. 
Direktyvą 96/61/EB reikėtų iš dalies 
pakeisti į jos taikymo sritį įtraukiant 
geologiniam saugojimui skirtų CO2 srautų 
surinkimą iš įrenginių, kuriems taikoma 
minėta direktyva. Direktyvą 2004/35/EB 
reikėtų iš dalies pakeisti į jos taikymo sritį 
įtraukiant CO2 transportavimą į geologinio
saugojimo vietas ir saugyklų 
eksploatavimą pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

CO2 transportavimui taip pat turėtų būti taikoma Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą (2004/35/EB).

Pakeitimas 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pereiti prie mažu anglies dioksido 
išmetimu pasižyminčios energijos 
gamybos, reikalingos naujos investicijos į 
tokią iškastinio kuro deginimu pagrįstą 
energijos gamybą, kuri leistų smarkiai 
sumažinti išmetamuosius teršalus. Tuo 
tikslu reikėtų iš dalies pakeisti 2001 m. 

(37) Reikėtų iš dalies pakeisti 2001 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo, įtraukiant į ją 
reikalavimą, kad leidimas naujiems 200 
arba daugiau megavatų galingumo kurą 
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spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo, įtraukiant į ją 
reikalavimą, kad visuose kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba 
eksploatacijos licencijos originalas 
išduotas įsigaliojus šiai direktyvai, 
instaliavimo vietoje būtų pakankamai 
erdvės, reikalingos CO2 surinkti ir 
suspausti, ir kad būtų įvertinta teisė 
naudotis tinkamomis saugyklomis bei 
vamzdynų tinklais ir techninės 
modifikacijos, kurios tikslas – surinkti 
CO2, galimybės.

deginantiems įrenginiams būtų
suteikiamas tik tada, jei šių įrenginių
išmetamas CO2 kiekis nesiekia 350 g 
CO2/kWh.

Or. en

Pagrindimas

Norėdami pasiekti klimato kaitos mažinimo tikslus, turime nustatyti didžiausius CO2 kiekius, 
kuriuos leidžiama išmesti elektros gamintojams.

Pakeitimas 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos reikalavimai turėtų būti taikomi ir CO2 transportavimui.
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Pakeitimas 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje, siekiant prisidėti prie 
klimato kaitos mažinimo, yra nustatyta 
anglies dioksido (toliau – CO2) ekologiškai
saugaus geologinio saugojimo teisinė 
bazė.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant CCS reguliavimo sistemą, svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad ji bus visiškai 
nepavojinga sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas 139
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba 2007 m. pavasario susitikimo išvadose paragino valstybes nares ir 
Komisiją įdiegti ekologiškai saugią CCS technologiją naujose jėgainėse, kuriose elektra 
gaminama naudojant iškastinį kurą (jei įmanoma, iki 2020 m.).
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Pakeitimas 140
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje yra nustatyta anglies 
dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo ir medžio anglių, gautų 
perdirbus celiuliozinę biomasę, saugojimo 
dirvožemyje teisinė bazė.

Or. en

Pagrindimas

Jei ši direktyva taikoma CO2 geologiniam saugojimui, tokiu atveju reikėtų atsižvelgti į visus 
įmanomus saugojimo metodus, ypač tuos, kurie yra visiškai nepavojingi žmonių sveikatai ir 
aplinkai.

Pakeitimas 141
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant prisidėti prie klimato kaitos 
mažinimo, šioje direktyvoje, yra nustatyta 
anglies dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo teisinė bazė.

Or. de
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Pakeitimas 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant prisidėti prie klimato kaitos 
mažinimo, šioje direktyvoje yra nustatyta 
anglies dioksido (toliau – CO2) geologinio 
saugojimo teisinė bazė.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo papildymu paaiškinamas tikrasis CO2 saugojimo tikslas – klimato kaitos mažinimas. Šį 
tikslą svarbu nurodyti aiškinant kitas direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 143
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra 
pateikti alternatyvą CO2 išleidimui į 
atmosferą laikant šias dujas nuolat ir 
saugiai po žeme tokiu būdu, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai arba aplinkai. Geologinis CO2
saugojimas laikomas tik inter partes
procedūra, siekiant kuo greičiau 
sustabdyti klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šią direktyvą galima laikyti tinkama tik tuo atveju, jei į ją bus įtrauktos nuostatos dėl CO2
saugojimo, kuris būtų ilgalaikis, saugus ir nekenksmingas žmonių sveikatai ar aplinkai.
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Geologinis CO2 saugojimas nėra tvarus ir galutinis klimato kaitos problemos sprendimas –
tai veikiau vadinamasis „atliekų šalinimo“ sprendimas. Todėl jį reikėtų laikyti tik tarpine
procedūra, tuo pačiu metu pereinant prie maža tarša anglies dioksidu grindžiamos 
ekonomikos.

Pakeitimas 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis ir saugus CO2 laikymas po 
žeme, kuris leistų išvengti bet kokio 
pavojaus, susijusio su neigiamu poveikiu
aplinkai arba žmonių sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

CO2 turi būti saugomas saugiai ir ilgą laiką.

Pakeitimas 145
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio išorinei
aplinkai ir apsaugos zonos, apibrėžtos
500 m spinduliu aplink saugojimo vietą, 
gyventojams.

Or. pl
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Pagrindimas

Būtina įtraukti sąvoką „apsaugos zonos“.

Pakeitimas 146
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Griežtesnė formuluotė neleis klaidingai aiškinti direktyvos tikslo, kuris yra CO2 ekologiškai 
saugus saugojimas geologinėse formacijose.

Pakeitimas 147
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šiuo papildymu paaiškinama, kad šia direktyva, be klimato kaitos mažinimo, siekiama visų 
pirma apsisaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai, o sumažinti šį poveikį siekiama tik tais 
atvejais, kai jo išvengti neįmanoma. Taip pasiekiama darna su kitomis panašiomis aplinkos 
apsaugos direktyvomis (TIPK 1 straipsnis).

Pakeitimas 149
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Geologinio saugojimo tikslas yra toks 
ilgalaikis CO2 laikymas, kuris leistų 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir iš to 
kylančio pavojaus žmonių sveikatai arba 
kuo labiau juos sumažinti. Medžio anglių 
saugojimo dirvožemyje tikslas yra 
padidinti derlingumą bei vandens 
sulaikymą dirvoje ir kartu izoliuoti anglies 
dioksidą.

Or. en
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Pagrindimas

Jei ši direktyva taikoma CO2 geologiniam saugojimui, tokiu atveju reikėtų atsižvelgti į visus 
įmanomus saugojimo metodus, ypač tuos, kurie yra visiškai nepavojingi žmonių sveikatai ir 
aplinkai.

Pakeitimas 150
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad geologinis CO2
saugojimas nekeltų pavojaus žmonių 
sveikatai, nedarytų žalos aplinkai ir ypač
nebūtų pavojingas vandeniui, orui, 
dirvožemiui, augalams bei gyvūnams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į direktyvą įtraukiama nuostata, kuria sustiprinami žmonių sveikatos apsaugos 
ir aplinkosaugos aspektai; ji yra panaši į kitų direktyvų, įskaitant Atliekų pagrindų direktyvą, 
nuostatas.

Pakeitimas 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma geologiniam CO2
saugojimui valstybių narių teritorijose, jų 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir jų 
kontinentiniuose šelfuose, kaip apibrėžta 

1. Ši direktyva taikoma tik geologiniam 
CO2 saugojimui valstybių narių teritorijose, 
jų išskirtinėse ekonominėse zonose ir jų 
kontinentiniuose šelfuose, kaip apibrėžta 
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Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
(JTJTK). 

Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
(JTJTK). Ši direktyva netaikoma 
patobulintai angliavandenilių gavybai.

Or. en

Pagrindimas

Patobulinta angliavandenilių gavyba vykdoma jau dabar ir yra ekonomiškai perspektyvi 
veikla. Be to, patobulintos angliavandenilių gavybos procesas ne visada sumažina galutinį 
išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 152
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva netaikoma geologiniam 
CO2 saugojimui naujų produktų ir procesų 
mokslinio tyrimo, kūrimo ar bandymo 
tikslais, išskyrus tokį CO2 saugojimą, 
kurio tikslas yra ilgalaikis CO2 laikymas, 
ir saugojimą pramonės reikmėms po 
naftos ir gamtinių dujų telkiniais siekiant 
pagerinti jų eksploatavimą, taip pat tada, 
kai tai galėtų turėti įtakos darbų saugos 
didinimui akmens anglių kasyklose, 
kuriose yra metano.

Or. pl

Pagrindimas

Numatoma galimybė veiksmingai naudotis geologiniu CO2 saugojimu naudojant iškastinio 
kuro žvalgybos technologijas.
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Pakeitimas 153
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva netaikoma geologiniam 
CO2 saugojimui naujų produktų ir procesų 
mokslinio tyrimo, kūrimo ar bandymo 
tikslais, taip pat CO2 ar dujų mišinių, 
kurių sudėtyje yra CO2, geologiniam 
saugojimui, jei šie suleidžiami į saugyklą
siekiant padidinti angliavandenilių 
eksploatavimą saugykloje ir yra 
naudojami kaip priemonė šiam tikslui 
pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Trūksta abejonių nekeliančio paaiškinimo, kad ši direktyva netaikoma CO2, suleidžiamam
siekiant padidinti angliavandenilių eksploatavimą (patobulinta naftos arba dujų gavyba), 
arba kad pagal šią direktyvą valstybės narės aiškina šį aspektą savo nuožiūra. Labai svarbu 
tai patikslinti.

Pakeitimas 154
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Direktyvą reikėtų taikyti ir komerciniams CO2 saugojimo projektams.

Pakeitimas 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Neleidžiama CO2 saugoti saugykloje, 
kurios kompleksas yra už šio straipsnio 
1 pastraipoje nurodytų ribų. Ši nuostata
netaikoma, jei užtikrinamas viso 
saugyklos komplekso apsaugos lygis, 
lygiavertis tam, kuris būtų nustatytas 
pagal šią direktyvą.

Or. de

Pagrindimas

Geologinės formacijos gali tęstis tūkstančius kilometrų. Todėl tikslas nebūtų pasiektas, jei 
būtų draudžiama saugoti CO2 geologinėje formacijoje, kuri yra už ES ribų. Ir priešingai, 
saugant saugykloje, kurios kompleksas yra už ES ribų, reikia užtikrinti, kad saugomas CO2 
negalėtų neleistinai prasiskverbti už ribos.

Pakeitimas 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Neleidžiama CO2 saugoti geologinio 
saugojimo vietose, įskaitant jūros dugną,
už šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ribų.
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CO2 saugojimas po jūros dugno 
paviršiumi toliau vykdomas pagal 
tarptautinius susitarimus, kurių šalimis 
yra valstybės narės ir (arba) Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis geologijos mokslo duomenimis, saugant CO2 mažesniame nei 1 000 metrų gylyje 
kyla didelis nuotėkio pavojus. Reikėtų laikytis tarptautinių susitarimų ir reikalavimų dėl 
būsimo CO2 saugojimo.

Pakeitimas 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse.

4. Neleidžiama CO2 saugoti vandens 
storymėse 1 dalyje minimoje teritorijoje ir 
už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Neleidžiama CO2 saugoti vandens storymėse.

Pakeitimas 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Neleidžiama saugoti CO2 tankiai 
gyvenamose vietovėse.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi ši technologija iki šiol nebuvo taikoma dideliu mastu, dar daug nežinoma apie jos 
galimus pavojus visuomenės sveikatai. Kol nebūsime visiškai tikri, kad jokios nepriimtinos 
rizikos nėra, neturėtume saugoti CO2 po žeme žmonių gyvenamose vietovėse.

Pakeitimas 159
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„geologinis CO2 saugojimas“ – CO2 srautų 
suleidimas į požemines geologines 
formacijas ir jų saugojimas jose;

„geologinis CO2 saugojimas“ – CO2 srautų 
suleidimas į požemines geologines 
formacijas ir saugojimas jose nuolat arba 
ilgą laikotarpį, skaičiuojant pagal
geologinę laiko skalę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama padidinti visuomenės pasitikėjimą teigiamu CCS poveikiu.

Pakeitimas 160
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„geologinis CO2 saugojimas“ – CO2 srautų 
suleidimas į požemines geologines 
formacijas ir jų saugojimas jose;

„geologinis CO2 saugojimas“ – CO2 srautų 
suleidimas į požemines geologines 
formacijas ir ekologiškai saugus jų 
saugojimas jose;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) „patobulinta angliavandenilių 
gavyba“ – didesnio nei natūraliu būdu 
angliavandenilių kiekio gavyba 
suleidžiant skystį arba kitomis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiama patobulinta angliavandenilių gavyba.

Pakeitimas 162
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – apibrėžtas paviršiaus 
plotas su susijusia eksploatavimo 
infrastruktūra ir požeminės erdvės tūris, 
išreikštas gylio intervalu, skirti saugoti  
CO2;

Or. en
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Pagrindimas

Manome, kad sąvokos „saugykla“, „saugyklos kompleksas“ ir „geologinė formacija“ 
netinkamai vartojamos visame pasiūlyme, įskaitant 3 straipsnyje pateiktas apibrėžtis. Puikus 
pagrindas šiai direktyvai yra Bendrijos teisės aktai dėl radioaktyviųjų atliekų. Sąvoka 
„saugykla“ apima geografinę saugojimui skirtą vietą, apibrėžtą paviršiaus plotą, požeminės 
erdvės tūrį, teisinę apsaugą ir visą susijusią eksploatavimo infrastruktūrą.

Pakeitimas 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – apibrėžta sritis
geologinėje formacijoje, naudojama 
saugoti CO2, ir susiję paviršiaus bei CO2
suleidimo įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios geologinės formacijos yra labai didelės ir jas gali naudoti kelios valstybės. Turėtų 
būti įmanoma padalyti vieną geologinę formaciją į kelias saugyklas, siekiant kiekvienai iš jų
išduoti atskirą leidimą.

Pakeitimas 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – apibrėžta sritis geologinės 
formacijos viduje, naudojama saugoti CO2;

Or. de



PE409.630v01-00 62/85 AM\734307LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Techniniu požiūriu saugykla yra nedidelė apibrėžta didesnės geologinės formacijos dalis, 
tačiau paprastai ji nėra „speciali“ formacija.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – geologinės formacijos
dalis, tinkama saugoti CO2;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 166
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) „saugykla“ – apibrėžta vieta geologinėje 
formacijoje, naudojama saugoti CO2;

Or. pl

Pagrindimas

Saugykla nėra geologinės formacijos sinonimas. CO2 saugomas ne visoje požeminėje 
geologinėje formacijoje, o tik apibrėžtose jos dalyse (vietose).
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Pakeitimas 167
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „geologinė formacija – litostratigrafinis 
padalinys, kuriame gali būti išskirti ir 
kartografuoti aiškūs uolienų sluoksniai“.

(4) „geologinė formacija – pagrindinis
litostratigrafinis padalinys, kuriame gali 
būti išskirtos atskiros uolienos, kurias 
galima aprašyti ir įvairiai geologiškai 
kartografuoti (parengiant ir geologinius–
inžinerinius jų žemėlapius) pagal I ir II 
priedą;

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad CO2 saugojimas būtų saugus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Į šį pakeitimą reikėtų įtraukti požeminį vandenį, nes toks reikalavimas pateiktas 
Vandens pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 169
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) „nuotėkis“ – bet koks CO2
išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso į bet 
kurią aplinkos sritį;

Or. en

Pagrindimas

ATL sistemos taršos leidimų neturėtų būti atsisakoma dėl CO2, kuris lieka antrinėje laikymo 
formacijoje saugyklos komplekso išorėje (taip gali atsitikti, jei komplekso ribos nebuvo 
tinkamai nustatytos), nes toks CO2 tebėra nuolatinėje saugykloje. Žinoma, dėl to reikėtų 
pratęsti leidimą saugoti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) „nuotėkis“ – bet koks CO2 5) „nuotėkis“ – CO2 išsilaisvinimas iš 
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išsilaisvinimas iš saugyklų komplekso; saugyklų komplekso, kuris nėra 
nereikšmingas;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos apibrėžtis patikslinta ir pritaikyta atsižvelgiant į Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės specialiąją ataskaitą dėl CCS.

Pakeitimas 171
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) „nuotėkis“ – CO2 išsilaisvinimas iš 
saugyklų komplekso, kuris nėra 
nereikšmingas;

Or. de

Pagrindimas

Nepakeitus sąvokos „nuotėkis“ apibrėžties, ją būtų galima suprasti taip, tarsi būtų 
užtikrinamas absoliutus sandarumas. Tačiau tai techniškai neįmanoma ir nepagrįsta
techniniu bei saugumo atžvilgiais.

Pakeitimas 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) „nuotėkis“ – bet koks išmatuojamas
CO2 išsilaisvinimas iš saugyklų 
komplekso;
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Or. de

Pagrindimas

Dabartinę formuluotę galima suprasti taip, tarsi eksploatuojant ir uždarant saugyklą būtina 
užkirsti kelią net ir mažiausio CO2 kiekio išsilaisvinimui. Tačiau tai techniškai neįmanoma ir 
nepagrįsta nei techniniu saugos, nei klimato kaitos mažinimo atžvilgiu. Todėl direktyvoje 
reikėtų paaiškinti, kad „nuotėkis“ įvyksta tik tuomet, kai iš saugyklų komplekso išsilaisvina 
toks kiekis, kurį galima išmatuoti remiantis turimomis mokslo žiniomis.

Pakeitimas 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kuo didesnį vientisumą ir saugumą, nuotėkio apibrėžties pagrindu reikėtų 
laikyti saugyklą.

Pakeitimas 174
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 6 punktas
[OP6NRACTYES]

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) „saugyklos kompleksas” – saugykla ir ją 
supanti geologinė sfera, kuri gali turėti 
įtakos bendram saugojimo vientisumui ir 
saugumui (t. y. antrinė CO2 laikymo 
formacija);

6) „saugyklos kompleksas” – saugykla, 
apimanti išorinę dalį, kurioje 
eksploatuojami suleidimo įrenginiai, ir 
požeminę dalį, kuri yra didelė tuščia ertmė 
– kavernos arba akyti kalnų dariniai, pvz., 
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susidarę kambro periodu, ir ją supanti 
geologinė sfera, kuri gali turėti įtakos 
bendram saugojimo vientisumui ir 
saugumui (t. y. antrinė CO2 laikymo 
formacija);

Or. pl

Pagrindimas

Saugyklos kompleksas – tai ne tik pati saugykla, bet ir dalis paviršiaus ploto.

Pakeitimas 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) „hidraulinis vienetas“ – hidrauliškai 
susieta porų sistema, kurioje galima 
stebėti slėgio kitimą techniškai 
išmatuojamoje srityje ir kurią riboja 
tekėjimo barjerai (kliūtys, druskos štokai, 
litologinės ribos), formacijos retėjimas ar 
išėjimas į paviršių:

Or. de

Pagrindimas

Vienoje struktūroje, vadinamoje  hidrauliniu vienetu, gali būti kelios saugyklos. Erdvės 
požiūriu hidraulinis vienetas yra už vieno „saugyklų komplekso“ ribų, kaip nustatyta 
3 straipsnio 6 dalyje  pateiktoje apibrėžtyje. Tokios struktūros viduje galimas lygiagrečiai
vykstančių suleidimo procesų stiprus abipusis poveikis. Todėl leidimą joje saugoti vienu metu
galima išduoti tik vienam operatoriui.
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Pakeitimas 176
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) „žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą;

7) „žvalgyba“ – specialių potencialios 
saugyklos komplekso tyrimo procedūrų 
įgyvendinimas remiantis objektyviais 
techniniais ir ekologiniais kriterijais, 
įskaitant geologinį tyrimą, atliekamą 
taikant fizinius arba cheminius metodus, 
gręžinių gręžimą, siekiant gauti geologinės 
informacijos apie teritorijos, kurioje yra
galimos saugyklos kompleksas, geologinę 
sandarą;

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimas, patikslinantis „žvalgybos“ apibrėžtį.

Pakeitimas 177
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geologinį tyrimą, 
atliekamą taikant fizinius arba cheminius 
metodus, gręžinių gręžimą, siekiant gauti 
geologinės informacijos apie galimos 
saugyklos aplinkos geologinę sandarą;

„žvalgyba“ – potencialios saugyklos 
komplekso vertinimas taikant specialią 
procedūrą, įskaitant geofizinį tyrimą ir
gręžinių gręžimą, siekiant gauti geologinės 
informacijos apie galimos saugyklos 
aplinkos geologinę sandarą;

Or. en
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Pagrindimas

Šiems giliems rezervuarams vietoj „geologinio tyrimo“ taikytinas terminas „geofizinis 
tyrimas“. Be to, frazė „atliekamą taikant fizinius arba cheminius metodus“ yra nereikalinga. 
Todėl siūlome šiuos žodžius išbraukti.

Pakeitimas 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti geologinę formaciją, kuri, kaip 
nustatyta pagal 4 straipsnio sąlygas, yra 
tinkama, išduodamas kompetentingos 
institucijos pagal šios direktyvos 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Jokie leidimai žvalgyti neturėtų būti išduodami, kol nebus įsitikinta, kad atitinkama vieta yra 
visiškai saugi.

Pakeitimas 179
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) „leidimas žvalgyti“ – raštiškas ir 
pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiama 
žvalgyti, išduodamas valstybės narės 
kompetentingos institucijos pagal 
nacionalinės teisės ir šios direktyvos
reikalavimus;
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Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama institucijos, priimančios sprendimus dėl leidimų žvalgyti 
išdavimo, samprata.

Pakeitimas 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) „transporto operatorius“ – fizinis arba 
juridinis, privatus arba viešasis asmuo, 
visiškai atsietas nuo saugyklos 
operatoriaus ir vartotojo (pvz., elektros 
gamintojo), kuris vykdo arba kontroliuoja 
CO2 transportavimą į saugyklą arba 
kuriam pagal nacionalinius teisės aktus 
yra suteikta sprendžiamoji ekonominė
galia dėl transporto tinklo techninio
veikimo;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiamas transporto operatorius, kuris turėtų būti visiškai atsietas nuo saugyklos 
operatoriaus ir elektros gamintojo.

Pakeitimas 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pagrįstas sprendimas, kuriuo leidžiamas 
geologinis CO2 saugojimas saugykloje, į 
kurį įtraukti visi pagal 9 straipsnį 
privalomi elementai, pagal šios direktyvos 
reikalavimus išduodamas kompetentingos 
institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Į leidimą saugoti turėtų būti įtraukti visi 9 straipsnyje nustatyti elementai.

Pakeitimas 182
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai arba 
žmonių sveikatai; šis pokytis gali būti 
nustatomas palyginus tam tikras
pagrindines vertes (t. y. tokias kaip pH, 
tirpalo rūgštingumas arba šarmingumas), 
gautas prieš CO2 suleidimą ir po 
suleidimo;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų pagrindinių verčių, nustatomų „prieš suleidimą“  ir „po suleidimo“ į saugyklą,
palyginimas galėtų suteikti mokslinio tikrumo aiškinant, ką reiškia sąvokos „pokyčiai“ ir 
„reikšmingumas“. Pagrindiniai „prieš suleidimą“ gauti duomenys bus lyginami su 
duomenimis „po suleidimo“ (įprasto saugyklos eksploatavimo duomenimis); taip bus lengva 
nustatyti ir įvertinti bet kokį atsiradusį skirtumą. Reikėtų vertinti tuos pagrindinius veiksnius, 
kurie yra svarbūs aplinkos būklės ir saugumo rodikliai (pvz., pH).
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Pakeitimas 183
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11) „esminis pokytis“ – tai bet koks
siūlomas ir (arba) planuojamas 
konstrukcijos ar eksploatavimo pokytis, 
kuris gali turėti reikšmingą poveikį 
aplinkai arba žmonių sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

Iš „esminio pokyčio“ ir „reikšmingo pažeidimo“ apibrėžčių teksto nėra aišku, ar šios dvi 
sąvokos skiriasi tuo, kad vienas iš šių įvykių yra tyčia sukeltas, o kitas – tik pasekmė.

Pakeitimas 184
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti poveikį žmonių, gyvenančių 
apsaugos zonoje, sveikatai bei aplinkai 
geologinio saugojimo ploto paviršiuje ir 
po paviršiumi;

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra svarbus, nes patikslina „esminio pokyčio" sąvoką.
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Pakeitimas 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti neigiamą poveikį aplinkai arba 
žmonių sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

Esminiu taip pat reikėtų laikyti tokį pokytį, kuris gali pakenkti visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11) „esminis pokytis“ – tai pokytis, kuris 
gali turėti didelį poveikį aplinkai arba 
sveikatai;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suvienodinti 1 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje vartojamas 
sąvokas.
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Pakeitimas 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) „CO2 srautas“ – tai medžiagų, kurių 
ne mažiau kaip 98 proc. sudaro CO2,
srautas, kuris atsiranda surenkant anglies 
dioksidą, į kurį nėra pridėta jokių atliekų
ar kitų medžiagų siekiant jas pašalinti ir
kuriame nėra ėsdinančių medžiagų, kaip 
antai H2S ar SO2;

Or. en

Pagrindimas

CO2 srautai turėtų būti kuo grynesni; juose neturėtų būti ėsdinančių medžiagų, kurios didina
tiek CO2 transportavimo, tiek saugojimo keliamus pavojus.

Pakeitimas 188
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) „CO2 srautas“ – tai medžiagų srautas, 
kuris atsiranda surenkant anglies dioksidą 
ir kurio ne mažiau kaip 99,9 proc. sudaro
CO2;

Or. en

Justification

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
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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%.

Pakeitimas 189
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) „CO2 srautas“ – tai produktų, 
susidarančių deginant iškastinį kurą, 
srautas, kurio mažiausiai 90 proc. sudaro 
anglies dioksidas;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas šios dalies tekstas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE409.630v01-00 76/85 AM\734307LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Abu su CO2 suleidimo veikla ir saugyklos komplekso raida susiję aspektai papildo vienas kitą.

Pakeitimas 191
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

16) „reikšmingas pažeidimas“ – bet koks 
su suleidimo ar saugojimo veikla arba 
saugyklos kompleksu susijęs pažeidimas, 
didinantis nuotėkio pavojų;

Or. en

Pakeitimas 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad CO2 saugojimas būtų saugus aplinkai ir žmonių 
sveikatai.
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Pakeitimas 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Remiantis geologinio saugojimo tikslu (1 straipsnio 2 dalis) ir 4 straipsnio 2 dalies taikymo 
sritimi, „reikšmingo pažeidimo“ apibrėžtis turi apimti ir pavojų aplinkai arba sveikatai, kuris 
galėtų atsirasti kartu su nuotėkio pavojumi. Į aplinkos ir sveikatos apsaugą svarbu atsižvelgti 
ne tik parenkant saugyklas, bet ir jas eksploatuojant bei taikant atkuriamąsias priemones; tai
yra svarbi sąlyga siekiant visuomenės pripažinimo.

Pakeitimas 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) „atkuriamosios priemonės“ –
priemonės, kurių imamasi norint ištaisyti 
reikšmingus pažeidimus, siekiant išvengti
bet kokio nuotėkio arba jį sustabdyti;

Or. en

Pagrindimas

Atkuriamosiomis priemonėmis reikėtų ne sumažinti, o sustabdyti nuotėkį. Jei kasmet įvyksta 
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nedidelis nuotėkis, vėliau tai gali turėti didelių padarinių. Jei nuotėkis iš uždarytos saugyklos 
yra, pvz., 1 proc. per metus, tuomet per kelis dešimtmečius į atmosferą iš saugyklos pateks 
visas CO2.

Pakeitimas 195
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi direktyvos tikslas yra ekologiškai saugiai naudoti CCS technologiją, kuria siekiama
padėti spręsti klimato kaitos problemą mažinant išmetamą ŠESD kiekį, atkuriamosiomis 
priemonėmis reikėtų siekti išvengti CO2 nuotėkio iš saugyklos arba jį sustabdyti.

Pakeitimas 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) CO2 saugyklos „uždarymas“ – galutinis 
CO2 leidimo į tą saugyklą nutraukimas;

18) CO2 saugyklos „uždarymas“ – galutinis 
CO2 leidimo į tą saugyklą nutraukimas, 
įskaitant išmontavimo darbus, pavyzdžiui, 
suleidimo įrenginių išvežimą  ir saugyklos 
plombavimą;

Or. de
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Pagrindimas

Sąvoka „uždarymas“ kalnakasybos srityje apima išmontavimo darbus, todėl ir šiuo atveju 
reikėtų vartoti būtent šią sąvoką. Toliau tekste sąvoka vartojama nevienodai, kai kada tik kaip 
„suleidimo veiklos nutraukimas“, kaip apibrėžta 18 straipsnyje, o kai kuriais atvejais apima 
ir išmontavimo darbus.

Pakeitimas 197
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) CO2 saugyklos „uždarymas“ – galutinis 
CO2 leidimo į tą saugyklą nutraukimas;

18) CO2 saugyklos „uždarymas“ – CO2
leidimo į tą saugyklą nutraukimas 
geologinėje saugojimo zonoje ir galimų 
CO2 nuotėkio vietų užsandarinimas;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama CO2 saugyklos „uždarymo“ apibrėžtis.

Pakeitimas 198
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) „vamzdynų tinklas“ – vamzdynas, 
įskaitant susijusias slėgines, skirtas 
transportuoti CO2 į saugyklą.

20) „vamzdynų tinklas“ – įrenginys, kurį
sudaro vamzdynas kartu su vožtuvais, 
rezervuarais ir siurbliais, įskaitant 
susijusias slėgines, skirtas nuolat 
transportuoti CO2 į saugyklos kompleksą, 
taip pat individualaus transportavimo 
cisternos.
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Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama „vamzdynų tinklo“ apibrėžtis.

Pakeitimas 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) „parengtas surinkimui įrenginys“ –
[300 megavatų arba didesnio (terminio) 
galingumo] kurą deginantis įrenginys, 
kurio įrengimo vietoje pakanka vietos 
įrangai, reikalingai CO2 surinkti ir 
suspausti, po to, kai yra patikimai 
įvertinta, jog yra tinkamų saugyklų šiam 
CO2 ir vamzdynų jam transportuoti.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis bus reikalinga tuo atveju, jei bus priimti Lenkijos siūlomi 35a straipsnio teksto 
pakeitimai ir išbrauktas 32 straipsnis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) „hidraulinis vienetas“ – hidrauliškai 
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susieta porų sistema, kurioje slėgio kitimą 
galima išmatuoti techninėmis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Įvairių saugojimo įrenginių, esančių tame pačiame hidrauliniame vienete, eksploatavimas 
neišvengiamai daro poveikį kitų tame pačiame vienete esančių įrenginių eksploatavimui.
Leidimus saugoti viename hidrauliniame vienete vienu metu galima išduoti tik vienam 
operatoriui.

Pakeitimas 201
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b) „stebėsena“ – įsipareigojimai rinkti 
duomenis ir teikti ataskaitas visais 
galimais I priede aprašytais būdais,
siekiant užtikrinti ekologiškai saugų CO2
saugojimą trimis etapais:
a) duomenys prieš suleidimą arba 
pagrindiniai duomenys,
b) suleidimo arba saugyklos 
eksploatavimo metu gauti duomenys, ir
c) uždarymo ir laikotarpio po uždarymo 
arba nuolatinės stebėsenos 
įsipareigojimai.
Visuose stebėsenos etapuose reikėtų
vykdyti tinkamas ir atskiras tikrinimo bei
tvirtinimo procedūras pagal šios 
direktyvos reikalavimus;

Or. en
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Pagrindimas

Stebėsena yra tikrinimo procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad:

a. yra laikomasi „nustatytos ribos“,

b. stebėsenos veikla yra tinkamai užfiksuota, ir

c. pranešami stebėsenos rezultatai.

Pakeitimas 202
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b) „stebėsena“ – įsipareigojimai rinkti 
duomenis ir teikti ataskaitas pagal I
priedą, siekiant užtikrinti ekologiškai 
saugų CO2 saugojimą trimis etapais: 
a) duomenys prieš suleidimą arba 
pagrindiniai duomenys, 
b) suleidimo arba saugyklos 
eksploatavimo metu gauti duomenys, ir
c) uždarymo ir laikotarpio po uždarymo 
arba nuolatinės stebėsenos 
įsipareigojimai.
Visuose stebėsenos etapuose turėtų būti 
atliekama tinkama ir atskira tikrinimo 
procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena turėtų būti suprantama kaip tikrinimo procesas, kuriuo siekiama įsitikinti, kad CCS 
proceso tikslas yra pasiektas ir ši stebėsenos veikla yra tinkamai užfiksuota. Šio proceso 
stebėsenai tenka lemiamas vaidmuo užtikrinant tiek visuomenės pritarimą CCS technologijai, 
tiek ekologiškai saugų šios technologijos naudojimą siekiant pagrindinio tikslo – sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį.
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Pakeitimas 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20c) „tikrinimas“ – procesas, kurio metu
įsitikinama, kad taikomos tinkamos 
(remiantis turimomis mokslo žiniomis) 
stebėsenos procedūros;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugyklos saugumą, kartu su stebėsena reikėtų taikyti tikrinimo ir 
tvirtinimo procedūras.

Pakeitimas 204
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20d) „medžio anglys“ – anglies struktūra, 
gaunama pirolizės būdu apdorojant 
celiuliozinę biomasę.

Or. en
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Pakeitimas 205
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20e) „dirvožemis“ – viršutinis sausumos 
ekosistemos sluoksnis ir augalijos 
pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 206
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20f) „demonstravimo projektai“ –
projektai, kuriais numatoma iki 2014 m. 
pademonstruoti ekologiškai saugų 
ilgalaikį geologinį CO2 saugojimą pagal 
šios direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

2007 ir 2008 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadose minimi demonstravimo 
projektai suteks reikiamos praktinės patirties diegiant CCS technologiją pramoniniu 
lygmeniu.
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Pakeitimas 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 20 g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20g) „tvirtinimas“ – procesas, kurio metu 
užtikrinama, kad taikant „nustatytas
ribas“ tinkamai kontroliuojami CO2

nuotėkio ir neigiamo poveikio aplinkai ar 
visuomenės sveikatai ir saugumui 
pavojai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugyklos saugumą, kartu su stebėsena reikėtų taikyti tikrinimo ir 
tvirtinimo procedūras.
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