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Módosítás 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

(1) Egy 100 éves időszak lejártát és azt 
követően, hogy a felelősség átvállalása
tekintetében a tárolási engedélyben 
meghatározott összes feltétel teljesül, a
tárolóhelynek a 17. cikk (1) bekezdésének 
a) vagy b) pontja alapján végrehajtott 
bezárása után a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átveszi a bezárt tárolóhelyért viselt 
felelősséget. Ebből a célból az üzemeltető e 
kritérium teljesülésének dokumentálására 
jelentést állít össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A geológusok szerint egy tárolóhely bezárást követő 100 éven túl is jelentkezhetnek 
problémák.

Módosítás 340
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
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végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

végrehajtott bezárása után a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget egy 
legalább ötven éves átmeneti időszakban 
továbbra is a tárolóhely üzemeltetője 
viseli, ideértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is  A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a felelősséget az ötven 
éves átmeneti időszak leteltét követően 
veheti át, ha és amikor minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, valamint a tárolási engedélyben 
szereplő, a felelősség átruházására 
vonatkozó feltételek teljesülnek. Ebből a 
célból az üzemeltető a feltételek
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állít össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A bezárást követő olyan minimális átmeneti időszak, amelynek során a tárolóhelyért való 
felelősséget továbbra is az üzemeltető viseli, a hatáskörrel rendelkező hatóságot védi a tárolt 
szén-dioxidért való idő előtti felelősségvállalástól.Ez mindemellett a terület üzemeltetése és 
bezárása során a terület helyesebb üzemeltetésére és fenntartására is ösztönöz majd, mivel az 
üzemeltetők meghatározott ideig még felelősek maradnak a területért, és mindaddig nem 
mentesülnek ez alól a felelősség alól, amíg a szén-dioxid tárolóhelyen belül való maradása 
nem biztosított, és a tárolási engedélyben a felelősség átvállalására vonatkozó összes 
követelmény nem teljesül.

Módosítás 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) (1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
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bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 
üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak. Az üzemeltető felel minden 
olyan kárért, amelyet mulasztásával vagy 
gondatlanságával okozott, abban az 
esetben is, ha a kár az e cikk szerinti 
felelősség-átvállalást követően keletkezett.

Or. en

Indokolás

Mivel a tárolóhely bezárását követően továbbra is hosszú ideig jelentősek a kockázatok, nem 
tisztességes az a megoldás, hogy a felelősséget a hatáskörrel rendelkező hatóság vállalja át. 
Mulasztás vagy gondatlanság esetén a felelősséget az üzemeltetőnek kell vállalnia.

Módosítás 342
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig 
teljes egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
– saját kezdeményezésére vagy az 

(1) A tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárása után, ha és amikor 
minden rendelkezésre álló tény arra utal, 
hogy az ezen irányelvben vagy a tárolási 
engedélyben meghatározott összes 
teljességi feltétel teljesült, így a tárolt CO2
a jövőben a tárolóhelyen belül fog maradni, 
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üzemeltető kérésére – átveszi a bezárt 
tárolóhelyért viselt felelősséget, ideértve az 
egyébként irányadó valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért viselt 
felelősséget is. Ebből a célból az 
üzemeltető e kritérium teljesülésének 
dokumentálására jelentést állít össze, és ezt 
a jelentést a felelősségátadás jóváhagyása 
céljából megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

a hatáskörrel rendelkező hatóság – saját 
kezdeményezésére vagy az üzemeltető 
kérésére – átveszi a bezárt tárolóhelyért 
viselt felelősséget ideértve az egyébként 
irányadó valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért viselt felelősséget is. Ebből a 
célból az üzemeltető ezen feltételek
teljesülésének dokumentálására jelentést 
állít össze, és ezt a jelentést a 
felelősségátadás jóváhagyása céljából 
megküldi a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A „végtelen ideig” kifejezés nem egyértelmű, az viszont előírás, hogy a tárolás teljességére és 
a felelősség átvállalására vonatkozó követelményeket az irányelv vagy a tárolási engedély 
maga határozza meg. 

Módosítás 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti.

törölve

Or. en
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Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás elvének biztosítása érdekében.

Módosítás 344
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti.

2. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
a hatáskörrel rendelkező hatóság által az 
(1) bekezdés értelmében elkészített
jóváhagyó határozatokról, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottság a jóváhagyó határozatot a 
megküldést követően hat hónapon belül 
véleményezheti.

Or. en

Módosítás 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében 
elkészített jóváhagyó határozatokról.
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hónapon belül véleményezheti.

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélytervezetek véleményezése késedelmet okozna az engedélyezési eljárásban. 
Javasoljuk, hogy nemzeti jogszabályok írják elő, hogy a Bizottságot tájékoztatni kell az új 
engedélyek kiadásáról. 

Módosítás 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot valamennyi, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által az (1) bekezdés 
értelmében meghozott jóváhagyó 
határozatról.

Or. de

Indokolás

A felelősségnek az üzemeltetőről a hatóságra történő átruházására a szubszidiaritás elve 
szerint a tagállamok illetékesek.
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Módosítás 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság a jóváhagyó határozat 
tervezetét a megküldést követően hat 
hónapon belül véleményezheti.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által az (1) bekezdés értelmében a 
jóváhagyó határozatra vonatkozóan 
elkészített tervezetről, az üzemeltető 
jelentéséről és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által a tervezet elkészítése során 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról.
A Bizottság a jóváhagyó határozat
tervezetéről a megküldését követő hat 
hónapon belül kötelező erejű véleményt ad 
ki. A jóváhagyó határozat tervezetére a 6. 
cikk (2a) bekezdését is alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A követelmények végrehajtásának következetessége érdekében nélkülözhetetlen a közösségi 
szintű felülvizsgálat. 

Módosítás 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha az 
a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli 
ennek indokait.

törölve

Or. de
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Indokolás

A bürokrácia csökkentése és szubszidiaritás.

Módosítás 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha az 
a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli 
ennek indokait.

törölve

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése és a szubszidiaritás elvének biztosítása érdekében.

Módosítás 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot, és ha az 
a Bizottság véleményétől eltér, megjelöli 
ennek indokait.

(3) Az illetékes hatóság a végleges 
határozatról értesíti a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A tárolási engedélytervezetek véleményezése késedelmet okozna az engedélyezési eljárásban. 
Javasoljuk, hogy nemzeti jogszabályok írják elő, hogy a Bizottságot tájékoztatni kell az új 
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engedélyek kiadásáról. 

Módosítás 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani.

(5) Miután az (1)-(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzést az engedély kiadásának 
napjától számított legalább 30 évig 
tartósan folytatni kell. 

Or. en

Indokolás

A tartós ellenőrzést legalább 30 évig fenn kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy a 
szén-dioxid komplexumokban való tárolása biztonságos lehessen, és szivárgás esetén gyorsan 
lehetőség nyíljon a korrekciós intézkedések meghozására. 
A szén-dioxid tárolásának megszűnését követő időszak a legfontosabb, ugyanis a teljes 
lezárást követően negatív folyamatok indulhatnak el a kőzetalapzatban (kőzetnyomás, szén-
dioxid eltávozása, szivárgás stb.)
A módosítás a tagállamokat védi a hanyag vagy tisztességtelen üzemeltetőktől.

Módosítás 352
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a rendszeres 
vizsgálatok elhagyása megengedhető, és a
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szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani.

folyamatos ellenőrzés olyan mértékéig 
csökkenthető, amely még alkalmas a 
szivárgás vagy a jelentős rendellenességek 
azonosítására. Szivárgás vagy jelentős 
rendellenesség azonosítása esetén a 
hatáskörrel rendelkező hatóság megteszi a 
szükséges korrekciós intézkedéseket. 
Amennyiben a tárolóhely bezárása 
és/vagy a felelősség átvállalása nem 
pontos vagy hamis információn alapult, 
az üzemeltető továbbra is felelős a 
korrekciós intézkedések költségeiért és az 
emberi egészségben vagy a környezetben 
okozott károkért. Minden más esetben a 
felmerülő költségeket, valamint a
folyamatos ellenőrzés költségét a 19a. 
cikkben említett alapból kell fedezni, 
amelyet az üzemeltetők hozzájárulásával 
finanszíroznak, és amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kezel. 

Or. en

Indokolás

A felelősség átvállalása utáni folyamatos ellenőrzés növeli a biztonságot, biztosítva ezzel, 
hogy a tárolóhelyek továbbra is az elvárások szerint működjenek.

A jelenlegi irányelvre irányuló javaslat a felelősség átvállalását követően a folyamatos
ellenőrzés és a korrekciós intézkedések költségeiért való felelősséget hosszú távon teljes 
egészében a tagállamokra (és a dolog természetéből adódóan az adófizetőkre) terheli,
ahelyett, hogy bizonyított mulasztás vagy hanyagság esetén az üzemeltetőre terhelné azt. Azt, 
hogy a felelősség átvállalását követően a folyamatos ellenőrzés és a korrekciós intézkedések 
költségei fedezhetőek legyenek, egyedül egy olyan alap létrehozásával lehetséges 
tisztességesen megoldani, amelyet az üzemeltetők hozzájárulásaiból finanszíroznak.

Módosítás 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
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hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható.  Ha azonban
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani. 

hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés olyan mértékűre csökkenthető, 
amely lehetővé teszi szivárgás vagy 
jelentős rendellenesség megállapítását. Ha 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben -
fokozni kell.

Or. de

Indokolás

Előfordulhat, hogy a folyamatos ellenőrzés felelősség átszállása után történő megszüntetésére 
vonatkozó jogosultság az olyan szivárgások megállapítását, amelyek a maguk részéről a
folyamatos ellenőrzés visszaállításához vezetnek, csak abban az időpontban teszi lehetővé, 
amikor a kár már bekövetkezett. Ehelyett fenn kell tartani egy legalább minimális szintű 
monitoring-rendszert. 

Módosítás 354
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani. 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés olyan mértékig csökkenthető, 
amely még alkalmas a szivárgás vagy a 
jelentős rendellenességek azonosítására.
Ha azonban szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a folyamatos 
ellenőrzést – a probléma nagyságának és a 
korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – fokozni szükséges.

Or. en
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Indokolás

A folyamatos ellenőrzés szükséges akkor is, miután a hatáskörrel rendelkező hatóság átvette a 
felelősséget.

Módosítás 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani. 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzést a következő 100 évben folytatni 
kell. Ezen időszak lejártakor az ellenőrzés 
mértéke lényegesen csökkenthető. Ha 
azonban szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a folyamatos 
ellenőrzést – a probléma nagyságának és a 
korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – vissza kell állítani.

Or. en

Indokolás

A geológusok szerint egy tárolóhely bezárást követően 100 éven túl is jelentkezhetnek 
problémák.

Módosítás 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
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ellenőrzés elhagyható. Ha azonban 
szivárgásra vagy jelentős rendellenességre 
derül fény, a folyamatos ellenőrzést – a 
probléma nagyságának és a korrekciós 
intézkedések eredményességének 
megítéléséhez szükséges mértékben –
vissza kell állítani. 

ellenőrzés mértéke csökkenthető. Ha 
azonban szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a folyamatos 
ellenőrzést – a probléma nagyságának és a 
korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – teljes egészében 
vissza kell állítani.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy bizonyos mértékű ellenőrzés fennmaradjon a tárolóhelyen annak bezárását 
követően is, illetve amíg a besajtolt szén-dioxid teljes mértékben stabilizálódik.

Módosítás 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Amennyiben a felelősség átvállalását
követően bármilyen szivárgásra vagy 
jelentős rendellenességre derül fény, az 
ellenőrzési időszak meghosszabbítható 
vagy visszaállítható.

Or. en

Indokolás

A tartós ellenőrzést legalább 30 évig fenn kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy a 
szén-dioxid komplexumokban való tárolása biztonságos lehessen, és szivárgás esetén gyorsan 
lehetőség nyíljon korrekciós intézkedések meghozására. 

A szén-dioxid tárolásának megszűnését követő időszak a legfontosabb, ugyanis a teljes 
lezárást követően negatív folyamatok indulhatnak el a kőzetalapzatban (kőzetnyomás, szén-
dioxid eltávozása, szivárgás stb.)

A módosítás a tagállamokat védi a hanyag vagy tisztességtelen üzemeltetőktől.
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Módosítás 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Szivárgás vagy jelentős rendellenesség 
esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság 
megteszi a szükséges korrekciós 
intézkedéseket. Amennyiben a tárolóhely 
bezárása nem pontos vagy hamis 
információn alapult, az üzemeltető állja a 
korrekciós intézkedések költségeit, és 
továbbra is felelős az emberi egészségben 
vagy a környezetben okozott károkért. A 
költségeket minden más esetben a 19a. 
cikkben említett alapból kell fedezni, 
amelyet az üzemeltetők hozzájárulásával 
finanszíroznak, és amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kezel.

Or. en

Indokolás

Ha a felelősség átvállalása hamis információkon alapul, a tárolóhely üzemeltetőjének kell 
megfizetnie az esetleges környezeti és a közegészségügyi károk jóvátételének költségeit.

Módosítás 359
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye. E rendelkezés 
nem alkalmazandó, ha a tárolóhely 
bezárása az üzemeltető mulasztásából 
vagy hanyagságából eredően pontatlan 
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vagy hamis információkon alapul. Ebben 
az esetben az üzemeltető továbbra is felel 
az emberi egészségben, illetve a 
környezetben bekövetkezett károk 
helyreállítására irányuló korrekciós 
intézkedések költségeiért. A felmerülő 
költségeket, valamint a folyamatos
ellenőrzés költségét minden más esetben a 
19a. cikkben említett alapból kell fedezni, 
amelyet az üzemeltetők hozzájárulásával 
finanszíroznak, és amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kezel. 

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelvre irányuló javaslat a felelősség átvállalását követően a folyamatos
ellenőrzés és a helyreállítási intézkedések költségeiért való felelősséget hosszú távon teljes 
egészében a tagállamokra (és a dolog természetéből adódóan az adófizetőkre) terheli,
ahelyett, hogy bizonyított mulasztás vagy hanyagság esetén az üzemeltetőre terhelné azt. Azt, 
hogy a felelősség átvállalását követően a folyamatos ellenőrzés és a helyreállítási 
intézkedések költségei fedezhetőek legyenek, egyedül egy olyan alap létrehozásával lehet 
tisztességesen megoldani, amelyet az üzemeltetők hozzájárulásaiból finanszíroznak.

Módosítás 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye. Ez nem érvényes 
hibás adatok, releváns információk 
elhallgatása, gondatlanság, szándékos 
megtévesztés vagy visszaélés esetén. Ez 
nem érinti a 19 cikk (2a) bekezdését.

Or. de
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Indokolás

A megfogalmazás biztosítja, hogy az üzemeltetővel szemben a felelősség államra történő 
átruházása után is visszkeresettel lehessen élni, amennyiben a 2. mondatban szereplő, 
tényállásra vonatkozó ismertetőjelek fennállnak. A 3. mondat világossá teszi, hogy 
egyebekben a költségtérítés finanszírozása a 19. cikk (3) bekezdésében (új) szabályozott 
alapok által lehetséges. 

Módosítás 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye.

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye, kivéve, ha az 
okozott kár az üzemeltető mulasztásából 
vagy hanyagságából ered, abban az 
esetben is, ha ez a kár a felelősség 18. 
cikkben említett átvállalását követően 
keletkezett.

Or. en

Indokolás

Mivel a kockázatok a tárolóhely bezárását követően is hosszú ideig jelentősek maradnak, nem 
tisztességes az a megoldás, hogy a felelősséget a hatáskörrel rendelkező hatóság vállalja át. 
Mulasztás vagy gondatlanság esetén a felelősséget az üzemeltetőnek kell vállalnia.

Módosítás 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a tárolóhely bezárására a 17. cikk (7) Meg kell téríttetni a felmerült 
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(1) bekezdésének c) pontja alapján került 
sor, a felelősséget átadottnak kell 
tekinteni, ha és amikor – a tárolóhely 
fizikai lezárását és a sajtolóberendezések 
eltávolítását követően – minden 
rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a 
tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül fog 
maradni.

költségeket az üzemeltetővel, ha az 
üzemeltető hibájából jelentős 
rendellenesség következik be azt követően, 
hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
(1)-(4) bekezdésnek megfelelően a 
felelősséget átvette.

Or. en

Indokolás

A tartós ellenőrzést legalább 30 évig fenn kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy a 
szén-dioxid komplexumokban való tárolása biztonságos lehessen, és szivárgás esetén gyorsan 
lehetőség nyíljon a korrekciós intézkedések meghozására.. 
A szén-dioxid tárolásának megszűnését követő időszak a legfontosabb, ugyanis a teljes 
lezárást követően negatív folyamatok indulhatnak el a kőzetalapzatban (kőzetnyomás, szén-
dioxid eltávozása, szivárgás stb.)
A módosítás a tagállamokat védi a hanyag vagy tisztességtelen üzemeltetőktől.

Módosítás 363
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó összes 
követelményt is), valamint a 2003/87/EK 
irányelv alkalmazásából fakadó
követelmények teljesíthetősége érdekében 
– a tárolási engedély iránti kérelem 
benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

1. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy a kérelmezők – a Bizottság és a 
tagállamok által meghatározott szabályokat 
követve, óvadék nyújtása vagy más 
egyenértékű mellékkötelezettség teljesítése 
formájában, az ezen irányelv teljesítéséből 
fakadó és ez alapján kiadott engedélyben 
foglalt követelmények (ideértve a bezárási 
eljárásra és a bezárás utáni időszakra 
vonatkozó összes követelményt is), 
valamint a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazásából fakadó követelmények 
teljesíthetősége érdekében – a tárolási 
engedély iránti kérelem benyújtása előtt 
megfelelő módon pénzügyi tartalékot 
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képezzenek.

Or. pl

Indokolás

A CET-technológia bevezetéséhez szükséges pénzeszközök forrása lehet a kibocsátási 
illetékből származó bevétel.

Módosítás 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – fizetőképességük átlátható 
vizsgálata és a lehetséges kárérték 
kockázatfüggő értékelése alapján, óvadék 
nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolás megkezdésekor –
megfelelő módon tartalékot képezzenek.

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítás által biztosítják az óvadékok megfelelő mértékét. 
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Módosítás 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély megadása 
előtt megfelelő módon tartalékot 
képezzenek.

Or. de

Indokolás

Az óvadék engedély iránti kérelem benyújtása előtt történő rendelkezésre bocsátása 
szükségtelenül szigorú és nagyon költséges. Az óvadék azonban az engedély megadása előtt 
szükséges.

Az óvadék mértékét uniós szinten kell pontosan megállapítani és kellően magas összegben 
meghatározni. 

Módosítás 366
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
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óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély megadása 
előtt megfelelő módon tartalékot 
képezzenek.

Or. de

Indokolás

Az óvadék engedély iránti kérelem benyújtása előtt történő rendelkezésre bocsátása 
szükségtelenül szigorú és nagyon költséges. Az óvadék azonban az engedély megadása előtt 
szükséges.

Módosítás 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély kiadását 
követően megfelelő módon tartalékot 
képezzenek. 
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Or. en

Indokolás

A szükségtelen magas költségek megelőzése érdekében.

Módosítás 368
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. A Bizottság 
iránymutatásokat dolgoz ki, és a a 
tagállamok ezek alapján fogják 
meghatározni az óvadék mértékét, 
valamint annak minimális összegét.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy EU-szerte minden üzemeltetőre azonos feltételek vonatkozzanak, és 
elkerülhető legyen a verseny torzulása, a Bizottságnak a megfelelő óvadék kiszámítására, 
valamint az óvadék minimális mennyiségére vonatkozó útmutatást kell kiadnia a tagállamok 
számára.
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Módosítás 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a tárolási engedély iránti 
kérelem benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítése formájában, 
az ezen irányelv alapján kiadott 
engedélyben foglalt követelmények 
(ideértve a bezárási eljárásra és a bezárás 
utáni időszakra vonatkozó 
követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv és a 2004/35/EK
irányelv alkalmazásából fakadó 
követelmények teljesíthetősége érdekében 
– a tárolási engedély iránti kérelem 
benyújtása előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. Az óvadék mértékét 
olyan módon kell megállapítani, hogy az 
fedezze a harmadik feleknek okozott 
károkat, valamint a környezeti károk 
helyreállításának költségeit, és 
mindenképp haladja meg az [x] milliárd 
EUR összeget. 

Or. en

Indokolás

Az óvadék biztosításához szükséges megteendő intézkedések.

Módosítás 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Figyelembe véve a szivárgás 
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kockázatának becsült változásait, az 
óvadék mértékét időszakonként korrigálni 
kell, beleértve az óvadék érvényességének
meghosszabbítását is a felelősségnek a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által a 18. 
cikknek megfelelően történt átvételét 
követő időszakra.

Or. en

Indokolás

A szivárgás kockázatától függetlenül az óvadéknak érvényben kell maradnia azt követően is, 
hogy a felelősséget a hatáskörrel rendelkező hatóság átvállalta. Az óvadéknak – figyelembe 
véve a 18. cikk módosítását – biztosítania kell a folyamatos ellenőrzés fenntartásának és a 
lehetséges korrekciós intézkedéseknek a fedezetét. 

Módosítás 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben előírt óvadékot vagy 
más egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítését fenn kell tartani:

Az (1) bekezdésben előírt óvadék vagy 
más egyenértékű mellékkötelezettség 
teljesítése érvényes és hatályos marad:

a) a tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárását követően mindaddig, 
amíg a 18. cikk (1)–(4) bekezdésének 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság át nem veszi a tárolóhelyért viselt 
felelősséget;

a) a tárolóhelynek a 17. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy b) pontja alapján 
végrehajtott bezárását követően mindaddig, 
amíg – amennyiben szükséges, az (1a) 
bekezdés figyelembe vételével – a 18. cikk 
(1)–(4) bekezdésének megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság át nem 
veszi a tárolóhelyért viselt felelősséget;

Or. en

Indokolás

A szivárgás kockázatától függetlenül az óvadéknak érvényben kell maradnia azt követően is, 
hogy a felelősséget a hatáskörrel rendelkező hatóság átvállalta. Az óvadéknak – figyelembe 
véve a 18. cikk módosítását – biztosítania kell a folyamatos ellenőrzés fenntartásának és a 
lehetséges korrekciós intézkedéseknek a fedezetét.
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Módosítás 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A CO2-besajtolás megkezdésétől a 
tárolóhely bezárásáig az üzemeltetőknek 
minden év végén az olyan kibocsátási 
egységek mindenkori értékének 2%-át kell 
egy alapba befizetniük, amelyeket a 
2003/87/EK irányelv érvényességi körébe 
tartozó létesítmények üzemeltetőinek az 
adott évben a CO2 ezen tárolóban történő 
tárolása alapján nem kellett leadniuk. Ez 
az alap a felelősség illetékes hatóságra 
történő átruházását követően felmerülő 
költségek finanszírozására szolgál. Ezt az 
alapot a tagállamok hozzák létre.

Or. de

Indokolás

A felelősség illetékes hatóságra történő átruházása után is szükség van pénzügyi eszközökre a 
személyzethez, a folyamatos ellenőrzéshez, a lehetséges javítóintézkedésekhez, a folyamatos 
fenntartáshoz, a szivárgások és adott esetben más károk esetén a kártérítéshez. A folyamatos 
ellenőrzés és különösen a 3-D-szeizmikus vizsgálatok nagyon munka- és költségigényesek, és 
a furatok, valamint adott esetben az újabb fúrások és a visszazárás felügyelete jelentős 
összegeket tehet szükségessé. Erről az elővigyázatosság és a „károkozó fizet”elve alapján kell 
gondoskodni.

Módosítás 373
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Tartalékalap

Minden tagállamban létre kell hozni egy 
olyan elkülönített tartalékalapot, amelyet 
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a tárolóhely-üzemeltetők CO2-besajtolás
megkezdése után fizetett éves 
hozzájárulásaiból tartanak fent. Ezt az 
alapot a hatáskörrel rendelkező hatóság 
működteti és irányítja. Az üzemeltetők 
hozzájárulásait a tárolóhely által 
befogadható CO2 térfogatának, az 
üzemeltető múltbeli tevékenységének és a 
tárolóhely I. mellékletben megállapított 
paraméterek szerinti kockázati profiljának 
arányában kell megállapítani. A 
hozzájárulást addig kell nyújtani, amíg a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
felelősséget teljes mértékben át nem vette. 
Az alapot a folyamatos ellenőrzés, a 
felügyelet és az olyan helyreállítási 
intézkedések költségeire kell fordítani, 
amelyek azt követően merültek fel, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
felelősséget átvette, illetve kivételes 
esetben a felelősség átvállalását
megelőzően is, ha a 2004/35/EK irányelv 
vagy a 2003/87/EK irányelv nem terjed ki 
a felelősségre, és/vagy az óvadék nem 
megfelelő, vagy nem áll rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Az elkülönített tartalékalap létrehozása a tagállamoknak újabb biztosítékot nyújt arra, hogy 
fedezzék a folyamatos ellenőrzés, a felügyelet költségeit, illetve az olyan helyreállítási 
költségeket, amelyek a felelősségnek a tárolóhely üzemeltetőiről történő átvállalását követően 
merülnek fel. Ezen felül kiegészítő bevételi forrást nyújt a tagállamok részére az üzemeltetők 
fizetésképtelensége esetére, vagy ha előre nem látható felelősségi problémákra nem terjed ki a 
2004/35/EK irányelv vagy a 2003/87/EK irányelv hatálya.

Módosítás 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
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Minden tagállamban létre kell hozni egy 
olyan elkülönített tartalékalapot, amelyet 
a tárolóhely-üzemeltetők és a 
villamosenergia-termelők együttes éves 
hozzájárulásaiból tartanak fent. Ezt az 
alapot a hatáskörrel rendelkező hatóság 
működteti és irányítja. Az üzemeltetők 
hozzájárulásait a tárolóhely által 
befogadható CO2 térfogatának, az 
üzemeltető múltbeli tevékenységének és a 
tárolóhely I. mellékletben megállapított 
paraméterek szerinti kockázati profiljának 
arányában kell megállapítani. Miután a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
felelősséget teljes mértékben átvette, a 
hozzájárulást meg kell szüntetni. Az 
alapot a folyamatos ellenőrzés, és az olyan 
hagyományos károk (pl. 
egészségkárosodás, vagyoni kár stb.) és 
környezeti károk helyrehozását célzó 
korrekciós intézkedések költségeire kell 
fordítani, amelyek azt követően merültek 
fel, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság 
a felelősséget átvette, illetve kivételes 
esetben a felelősség átvállalását
megelőzően is, ha a 2004/35/EK irányelv 
vagy a 2003/87/EK irányelv nem terjed ki 
a felelősségre, és/vagy az óvadék nem 
megfelelő, vagy nem áll rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelőknek és a tárolóhely-üzemeltetőknek együttesen kell hozzájárulniuk 
egy olyan alap működéséhez, amely célja a folyamatos ellenőrzés és a korrekciós 
intézkedések, illetve a felelősség átvállalását követően a károk helyreállítási költségeinek 
fedezése.
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Módosítás 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-
szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-
szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez. 
Ehhez az újonnan engedélyezendő 
csővezetékeket általánosságban úgy kell 
kialakítani, hogy ezek alapvetően 
alkalmasak legyenek valamennyi, 
meghatározott minimális minőségű CO2-
folyam felvételére. Ezt az értéket 
komitológiai eljárással kell meghatározni.

Or. de

Indokolás

Ezzel megakadályozható az állítólagos műszaki kompatibilitás-hiány miatti hozzáférés-
korlátozás és diszkrimináció. Emellett Európában valamennyi létesítményépítő biztos lehet 
abban, hogy CO2-ja – amennyiben azt meghatározott minőségi standardra készíti fel – nem 
kerül műszaki inkompatibilitás miatt kizárásra a szállítóhálózatból.  

Módosítás 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
potenciális használók – a (2)–(4) 
bekezdésben foglalt feltételekkel, az 
előállított és elkülönített CO2 geológiai 
tárolása céljából – hozzáférjenek a CO2-
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szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez. szállítóhálózatokhoz és a tárolóhelyekhez. 
A felhasználóknak azonban viselniük kell 
az ilyen hálózatokhoz és tárolóhelyekhez 
való hozzáférés teljes költségeit. 

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-termelőknek fedezniük kell CO2-kibocsátásuk szállításának (és esetleges 
tárolásának) költségeit.

Módosítás 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani, és azt olyan szállítási 
szolgáltatónak kell megvalósítania, amely 
teljes mértékben elkülönül mind a 
tárolóhely-üzemeltetőktől, mind a 
felhasználóktól (vagyis villamosenergia-
termelőktől). A tagállam a méltányos és 
nyílt hozzáférés elvét alkalmazza, és 
figyelembe veszi:

Or. en

Indokolás

A szabad verseny és az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a szállítási szolgáltatóknak 
teljes mértékben el kell különülniük mind a tárolóhely-üzemeltetőktől, mind a
villamosenergia-termelőktől.
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Módosítás 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott, átlátható, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes
módon kell biztosítani. A tagállam a 
méltányos és nyílt hozzáférés elvét 
alkalmazza, és figyelembe veszi:

Or. en

Indokolás

A nyílt hozzáférést a tagállamoknak átlátható és objektív kritériumokkal kell biztosítaniuk.

Módosítás 379
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a nyílt hozzáférés 
elvét megkülönböztetésmentes feltételek 
mellett alkalmazza, és figyelembe veszi:

Or. en

Indokolás

A „méltányos” kifejezés a jogi szövegekben értelmezési problémákat okozhat, mivel az 
szubjektív és erkölcsi elemeket is tartalmaz, a „megkülönböztetésmentes” kifejezés a 
megszokott.
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Módosítás 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
 tagállam által meghatározott módon kell 

biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

(2) Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos, nyílt 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés 
elvét alkalmazza, és figyelembe veszi:

Or. de

Indokolás

A méltányos, nyílt és megkülönböztetésmentes hozzáférés abszolút mérvadó a mindenkori 
üzemeltetők számára.

Módosítás 381
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam a méltányos és nyílt 
hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe 
veszi:

2. Az (1) bekezdésben előírt hozzáférést a 
tagállam által meghatározott módon kell 
biztosítani. A tagállam biztosítja a 
méltányos és nyílt hozzáférést, és 
figyelembe veszi:

Or. fi



AM\734311HU.doc 33/74 PE409.632v01-00

HU

Módosítás 382
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikknek megfelelően meghatározott 
területeken rendelkezésre álló vagy 
ésszerűen rendelkezésre bocsátható 
tárolókapacitást, valamint a rendelkezésre 
álló vagy ésszerűen rendelkezésre 
bocsátható szállítókapacitást;

a) a 4. cikknek megfelelően meghatározott 
területeken rendelkezésre álló 
tárolókapacitást, valamint a rendelkezésre 
álló szállítókapacitást;

Or. en

Indokolás

Az „ésszerűen rendelkezésre bocsátható” feltétel törlését javasoljuk – megítélésünk szerint ez 
ugyanis bővítési kötelezettségnek felelne meg. A gazdasági életképesség érdekében és a magas 
beruházási költségre is figyelemmel lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztókkal a 
tárolóhelyhez/szállítóhelyhez való hozzáférésről hosszú távú szerződéseket kössenek.

Módosítás 383
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a nemzetközi jog és a 
közösségi jog alapján fennálló CO2-
kibocsátás-csökkentési kötelezettségének 
mekkora hányadát szándékozik a CO2
elkülönítésével és geológiai tárolásával 
teljesíteni;

törölve

Or. en

Indokolás

A teljes bekezdés törlése. A nemzetközi és európai egyezmények vagy szabványok alapján 
fennálló konkrét csökkentési kötelezettségek beemelése a hozzáférésre vonatkozó szabályozás 
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során a nemzeti jogba sehova sem vezet, és az üzemeltetőkkel való eltérő bánásmódot 
eredményezheti az egyes tagállamokban.

Módosítás 384
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt az igényt, hogy tiszteletben kell 
tartani a tárolóhely, illetve a CO2-
szállítóhálózat tulajdonosának vagy 
üzemeltetőjének kellően megindokolt és 
ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a 
hálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és 
kezelőlétesítmények vélhetően érintett 
valamennyi többi felhasználójának 
érdekeit; valamint;

d) azt az igényt, hogy tiszteletben kell 
tartani a tárolóhely, illetve a CO2-
szállítóhálózat tulajdonosának vagy 
üzemeltetőjének kellően megindokolt és 
ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a 
hálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és 
kezelőlétesítmények vélhetően érintett 
valamennyi többi felhasználójának 
érdekeit. A tárolóhely, illetve a CO2-
szállítóhálózat tulajdonosának vagy 
üzemeltetőjének ezen ésszerű igényei alatt 
elsősorban – figyelemmel a rendelkezésre 
álló kapacitásokra – a saját maguk által 
termelt/elkülönített CO2-folyam 
biztonságos szállítási és tárolási 
lehetőségét, valamint az infrastruktúra 
fejlesztéséhez vagy a létesítmények 
működtetéséhez szükséges pénzügyi 
biztonság fenntartását kell érteni.

Or. en

Indokolás

Elsődleges célnak kell lennie annak, hogy saját CO2-folyamuk tekintetében a CO2-tárolóhely/-
szállítóhálózat üzemeltetői jogosultak legyenek a CET-létesítmények illetve a 
tárolókapacitások használatára a saját maguk számára kötelező CO2-csökkentési célok 
elérése céljából, annak érdekében, hogy erőteljes ösztönzők serkentsék a nélkülözhetetlen 
létesítmények felépítését és fejlesztését szolgáló szükséges nagy beruházásokat. 
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Módosítás 385
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azt az igényt, hogy a CO2-áramlások 
határokon átnyúló és egyéb szállítási 
feltételeit megállapító megfelelő 
rendelkezéseket olyan módon kell 
biztosítani, hogy az ne járjon a versenynek 
a lehetséges EU-n belüli felhasználók 
földrajzi elhelyezkedéséből fakadó 
korlátozásával.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani azt, hogy az olyan tagállamok üzemeltetői, mint például Görögország, ne 
kerüljenek indokolatlanul hátrányos helyzetbe földrajzi elhelyezkedésük vagy a tárolóhelyek
fejlesztésének lehetséges korlátai miatt. 

Módosítás 386
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CO2-szállítóhálózat üzemeltetője és a 
tárolóhely üzemeltetője kapacitáshiányra 
hivatkozva megtagadhatja a hozzáférést. 
Hozzáférést csak kellően alapos indokolás 
kíséretében szabad megtagadni.

(3) A CO2-szállítóhálózat üzemeltetője és a 
tárolóhely üzemeltetője kapacitáshiányra 
hivatkozva, vagy abban az esetben, ha ez 
gazdaságilag nem ésszerű, megtagadhatja 
a hozzáférést. Hozzáférést csak kellően 
alapos indokolás kíséretében szabad 
megtagadni.

Or. en

Indokolás

Az összehasonlítható közösségi és tagállami nemzeti szabályozások a gázpiaci illetve 
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gázszállítási ágazatban elvileg hasonló, ésszerű és indokolható kivételeket tartalmaznak.  

Módosítás 387
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Mentességek

(1) Jelentősebb új CET-infrastruktúrák 
kérelem alapján, meghatározott 
időtartamra mentesülhetnek a 20. cikk 
rendelkezései alól, a következő feltételek 
mellett:  
a) a beruházáshoz kapcsolódó kockázat 
olyan mértékű, hogy a beruházást a 
mentesség hiányában nem valósítanák 
meg;
b) a mentesség nem sérti a versenyt vagy a 
CET-piac hatékony működését. 
(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai minden esetet egyedileg 
megvizsgálva dönthetnek az (1) 
bekezdésben említett mentességek 
megadásáról. Amennyiben a kérdéses 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén helyezkedik el, a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai közös 
döntést hoznak. A mentességek 
megadásakor a következő feltételeket kell 
alkalmazni: 
a) a mentesség vonatkozhat az új 
infrastruktúra egészére vagy egy részére;
b) a mentesség megadásakor egyedileg
mérlegelni kell a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúra 
megkülönböztetésmentes hozzáférésére 
vonatkozó feltételek megállapításának 
szükségességét. A feltételekről való döntés 
meghozatalakor figyelmet kell fordítani 
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különösen a szerződés időtartamára, a 
létesítendő többletkapacitásra, a projekt 
időhorizontjára és a nemzeti 
körülményekre;
c) a mentesség megadásakor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság dönthet a kapacitás 
kezelésére és elosztására vonatkozó 
szabályokról és mechanizmusokról is, 
olyan módon, hogy az ne akadályozza meg 
a hosszú távú szerződések végrehajtását;
d) a mentesítésre vonatkozó döntést –
beleértve az ezzel kapcsolatban 
megállapított összes feltételt is – kellő 
indokolással látják el és közzéteszik. 
 (3) A hatáskörrel rendelkező tagállami 
hatóságok az e cikk alapján meghozott 
döntések elleni fellebbezések tekintetében
világos és szilárd eljárást állapítanak meg. 
(4) Az e cikk alapján adott mentességek 
jóváhagyásának feltételeit visszamenőleg 
csak valamennyi fél egyetértésével lehet 
megváltoztatni.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek olyan rendelkezést is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, 
hogy megfelelően meghatározott feltételek esetén mentességet adjanak a harmadik felek CET-
infrastruktúrához való szabályozott hozzáférése alól. A szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás 
bevezetése nagy infrastrukturális beruházásokat fog igényelni. Annak érdekében, hogy mindez 
vonzza a megfelelő tőkével rendelkező beruházókat, nekik bízniuk kell abban, hogy képesek 
lesznek biztosítani befektetésük megtérülését. Ez a módosítás a 2003/55/EK irányelv 22. 
cikkén alapul (a gázról szóló második irányelv).
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Módosítás 388
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Mentességek

 (1) Jelentősebb új CET-infrastruktúrák 
kérelem alapján, meghatározott 
időtartamra mentesülhetnek a 20. cikk 
rendelkezései alól, a következő feltételek 
mellett: 
a) a beruházáshoz kapcsolódó kockázat 
olyan mértékű, hogy a beruházást a 
mentesség hiányában nem valósítanák 
meg;
b) a mentesség nem sérti a CET-piac 
hatékony működését.
(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai minden esetet egyedileg 
megvizsgálva dönthetnek az (1) 
bekezdésben említett mentességek 
megadásáról. Ha a szóban forgó 
infrastruktúra több tagállam területén 
helyezkedik el, a tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai együttes döntést 
hoznak. A mentességek megadásakor a 
következő feltételeket kell alkalmazni:
a) a mentesség vonatkozhat az új 
infrastruktúra kapacitásának egészére
vagy egy részére, vagy a kapacitás 
módosításának vagy bővítésének teljes 
egészére vagy egy részére;
b) a mentesség megadásakor egyedileg
mérlegelni kell a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúra 
megkülönböztetésmentes hozzáférésére 
vonatkozó feltételek megállapításának 
szükségességét. A feltételekről való döntés 
meghozatalakor figyelmet kell fordítani 
különösen a szerződés időtartamára, a 
létesítendő többletkapacitásra, a projekt 
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időhorizontjára és a nemzeti 
körülményekre;
c) a mentesség megadásakor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság dönthet a kapacitás 
kezelésére és elosztására vonatkozó 
szabályokról és mechanizmusokról is, 
olyan módon, hogy az ne akadályozza meg 
a hosszú távú szerződések végrehajtását;
d) a mentesítésről szóló döntést – beleértve 
az ezzel kapcsolatban megállapított összes 
feltételt is –kellő indokolással látják el és 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Az OGP új 20a. cikkre vonatkozó módosítási javaslatát kisebb változtatásokkal támogatjuk. 
Mivel nem létezik a CO2-megkötésére, szállítására és elkülönítésére szolgáló infrastruktúra, 
elfogadhatónak tekinthető, hogy a tagállamok mentességet biztosítanak a harmadik felek
általi szabályozott hozzáférés alól. Ehhez hasonló szabályozás egyébként létezik a közösségi,
illetve a nemzeti gázpiaci (gázszállítási) szabályozásban is. 

Módosítás 389
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagországok és harmadik országok 
közötti viszonyban fellépő határmenti 
ellentétek feloldásában a nemzetközi jog 
előírásai hatályosak.

Or. pl

Indokolás

A tárolókomplexumot magában foglaló geoszféra övezete nagyobbnak bizonyulhat, mint a 
korábbi geológiai vizsgálatok alapján kimutatott nagyságrend, és áthúzódhat harmadik 
államok területére.
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Módosítás 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit.

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
közösségi jog követelményeit. Az 
országhatárokat átlépő tárolóhelyekkel 
kapcsolatban hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóság, amely az engedély 
jóváhagyásáért felelős, annak a 
tagállamnak a hatósága, amelynek 
területén a tárolóhely vélhetően nagyobb 
része található.

Or. de

Indokolás

Az illetékesség és felelősség biztosítását szolgálja.

Módosítás 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 

Az országhatárokat átlépő CO2-szállítás, 
valamint a határokon átnyúló tárolóhelyek 
és tárolókomplexumok tekintetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai együttesen teljesítik ezen 
irányelv és az egyébként irányadó 
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közösségi jog követelményeit. közösségi jog követelményeit. Határokon 
átnyúló tárolóhelyek esetén azon tagállam 
nemzeti hatósága felel az engedély 
kiadásáért, amelynek területén 
előreláthatólag a tárolóhely legnagyobb 
része helyezkedik el. 

Or. en

Indokolás

A felelősségek tisztázása.

Módosítás 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
nyilvántartást hoz létre és vezet 
valamennyi bezárt tárolóhelyről és az 
ezeket a tárolóhelyeket övező 
tárolókomplexumokról, ideértve a térbeli 
kiterjedésüket ábrázoló térképeket is.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
nyilvántartást hoz létre és vezet 
valamennyi bezárt tárolóhelyről és az 
ezeket a tárolóhelyeket övező 
tárolókomplexumokról, ideértve a térbeli 
kiterjedésüket ábrázoló térképeket is,
valamint egyéb, annak megítélése 
szempontjából fontos információkról, 
hogy a tárolt CO2-ot tartósan és teljes 
mértékben visszatartják-e.

Or. de

Indokolás

A nyilvántartás arra szolgál, hogy valamennyi olyan információt tartalmazzon, amely a 
tárolásból eredő veszélyek vagy a tárolást veszélyeztető tevékenységek megítéléséhez és 
értékeléséhez szükséges. Ehhez a térképek egyedül nem elegendőek.
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Módosítás 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A bevezetési szakasz támogatása

A Bizottság legkésőbb 2008 végéig 
finanszírozási tervet készít a szén-dioxid-
elkülönítés és -tárolás (CET) bevezetési 
szakaszának támogatásához. Ez a 
finanszírozási eszköz a 2008 és 2012 
közötti időszakban az EU-költségvetés fel 
nem használt forrásaiból táplálható, 
2013-tól pedig az EU-
kibocsátáskereskedelmi egységek 
elárverezéséből befolyt árbevétel egy része 
használható fel erre a célra.

Or. de

Indokolás

A CET finanszírozásának konkrét formája már önmagában is szükséges ennek a tervnek a 
biztosításához az Európa-szerte történő felhasználás és ugyanígy a technológiák nagy 
területen történő alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás 394
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 1 pont – a pont
85/337/EGK irányelv
I melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Gáz, olaj és vegyi anyagok szállítására 16. Legalább 800 mm átmérőjű és 
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szolgáló vezetékek, valamint geológiai 
tárolásra szánt szén-dioxid-folyamok 
szállítására szolgáló csővezetékek, 
amelyek átmérője meghaladja a 800 mm-
t, hossza pedig a 40 km-t, beleértve a 
kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat 
is.”

legalább 40 km hosszúságú vezetékek, a 
következők szállítására:

a) gáz, olaj vagy vegyi anyagok;
b) geológiai tárolásra szánt szén-dioxid-
folyamok, a kapcsolódó nyomásfokozó 
állomásokat is beleértve.

Or. en

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás pontosításra szorul. Értelmezésünk szerint a nyomásfokozó 
állomások is ide tartoznak, valamint a fogalommeghatározásban leírt vezetékek az EIA-
irányelv (környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv) hatálya alá tartoznak függetlenül attól, 
hogy milyen folyamot szállítanak rajtuk keresztül. Ezért a fenti szöveget javasoljuk.

Módosítás 395
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 1 bekezdés – a pont
85/337/EGK irányelv
I melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Gáz, olaj és vegyi anyagok szállítására 
szolgáló vezetékek, valamint geológiai 
tárolásra szánt szén-dioxid-folyamok 
szállítására szolgáló csővezetékek, 
amelyek átmérője meghaladja a 800 mm-t, 
hossza pedig a 40 km-t, beleértve a 
kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is.

16. Gáz, olaj és vegyi anyagok szállítására 
szolgáló vezetékek, valamint geológiai 
tárolásra szánt szén-dioxid-folyamok 
szállítására szolgáló csővezetékek, 
amelyek átmérője meghaladja a 800 mm-t, 
hossza pedig a 40 km-t.

Or. en
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Indokolás

A „beleértve a kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is” kiegészítés anélkül, hogy bármilyen 
kapacitásra vonatkozó küszöbértéket állapítana meg, indokolatlanul kiterjeszti a környezeti 
hatásvizsgálat hatályát. Jelenleg a nyomásfokozó állomásokat csak abban az esetben kell 
környezeti hatásvizsgálat alá vetni, ha elérnek bizonyos méretkategóriákat, nem pedig 
küszöbértékektől függetlenül. 

Módosítás 396
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 cikk – 1 pont (új)
96/61/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 3-6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/61/EK irányelv 9. cikke (3) 
bekezdésének harmadik, negyedik, ötödik 
és hatodik albekezdését el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A 2003. évi ETS-irányelv megtiltotta az 1996-os IPPC-irányelv alkalmazását annak 
érdekében, hogy a nagy ipari létesítmények CO2-kibocsátását szabályozza, mentességet csak 
bizonyos feltételek fennálta esetén adott. Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
visszaszorításának növekvő sürgőssége, és ebből fakadóan az ETS-irányelvhez képest új 
eszközök alkalmazásának szükségessége – például a kimeneti alapú kibocsátási teljesítményre 
vonatkozó előírások – szükségtelenné teszik ezt a tiltást, ezért ezt meg kell szüntetni.
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Módosítás 397
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 cikk – 1 pont (új)
96/61/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 3-6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/61/EK irányelv 9. cikke (3) 
bekezdésének harmadik, negyedik, ötödik 
és hatodik albekezdését el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A 2003. évi ETS-irányelv megtiltotta az 1996-os IPPC-irányelv alkalmazását annak 
érdekében, hogy a nagy ipari létesítmények CO2-kibocsátását szabályozza, mentességet csak 
bizonyos feltételek fennálta esetén adott. Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
visszaszorításának növekvő sürgőssége, és ebből fakadóan az ETS-irányelvhez képest új 
eszközök alkalmazásának szükségessége – például a kimeneti alapú kibocsátási teljesítményre 
vonatkozó előírások – szükségtelenné teszik ezt a tiltást, ezért ezt meg kell szüntetni.

Módosítás 398
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 cikk
2000/60/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés – j pont – 3 a franciabekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„– szén-dioxid-folyamok bevezetését 
tárolási céllal természeti okokból más célra 
tartósan alkalmatlan földtani közegekbe, 
amennyiben ezt a műveletet a XX/XX/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 
alapján engedélyezték,

 „– szén-dioxid-folyamok bevezetését 
tárolási céllal természeti okokból más célra 
tartósan alkalmatlan földtani közegekbe és 
olyan közegekbe, amelyek a CO2 áramlása
vonatkozásában elszigeteltnek
tekinthetőek, amennyiben ezt a műveletet a 
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XX/XX/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv(*) alapján engedélyezték,

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve miatt a tervezet 31. cikkét módosítani kell.

Módosítás 399
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:

törölve

„9a. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és 
az alkalmas szállítóhálózatok meglétének 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságának vizsgálatára.

Or. de
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Indokolás

A CET jelenleg még a kutatás és fejlesztés stádiumában van. Jelenleg sem a CO2
elkülönítésére, sem az elkülönített CO2 szállítására és tárolására nincsenek belátható időn 
belül kilátásban nagyüzemi szinten megfelelő megoldások. Ezért egy ilyen technológia még 
nem képezheti rendészeti jogi kötelezettségek tárgyát. Következésképpen ki kellene zárni a 
CO2-megkötésre való felkészültség („capture readiness”) kötelezettségét is addig, ameddig 
nem bizonyított a teljes CET-technológia tartós alkalmazhatósága.

Módosítás 400
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk törölve
A 2001/80/EK irányelv módosítása

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:
„9a. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és 
az alkalmas szállítóhálózatok meglétének 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságának vizsgálatára. 

Or. en
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Indokolás

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques.

Módosítás 401
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk törölve
A 2001/80/EK irányelv módosítása

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:
„9a. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és 
az alkalmas szállítóhálózatok meglétének 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságának vizsgálatára. 
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Or. en

Indokolás

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Módosítás 402
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk 9a. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és az 
alkalmas szállítóhálózatok meglétének és a 
CO2 elkülönítéséhez szükséges átalakítások 
műszaki megvalósíthatóságának 
vizsgálatára.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
engedélyt, megfelelő hatásvizsgálat 
készüljön a telephelyen a CO2
elkülönítéséhez és sűrítéséhez szükséges 
berendezések számára alkalmas hely, 
továbbá az alkalmas tárolóhelyek és az 
alkalmas szállítóhálózatok rendelkezésre 
állásáról, valamint  a CO2 elkülönítéséhez 
szükséges átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságáról.  Az átalakítással 
összefüggésben felmerülő többlet-
tőkeköltségeket és az ahhoz szükséges 
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becsült időtartamot figyelembe kell venni
annak értékelésekor, hogy folytassák-e a 
fent említett intézkedéseket. Abban az 
esetben, ha az engedélyt egy meglévő 
erőmű modernizációjára vagy más 
fűtőanyagra való átállítására adták ki, a 
fentebb említett hatásvizsgálat nem 
kötelező.

Or. en

Indokolás

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilitŕ di idonei siti di deposito e la fattibilitŕ 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietŕ della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti puň invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti piů efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali č particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturitŕ industriale 
delle tecnologie in esame č ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Módosítás 403
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk 9a. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy semmilyen olyan, legalább 200
megawatt teljesítményű tüzelőberendezés 
esetében, amelyre a XX/XX/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 
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követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon 
rendelkezésre a CO2 elkülönítéséhez és 
sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára, továbbá arról, hogy előzetesen 
sor kerüljön az alkalmas tárolóhelyek és 
az alkalmas szállítóhálózatok meglétének 
és a CO2 elkülönítéséhez szükséges 
átalakítások műszaki 
megvalósíthatóságának vizsgálatára.

hatálybalépését követően adtak ki eredeti 
építési engedélyt vagy – ilyen eljárás 
hiányában – eredeti működési engedélyt, 
ne kaphasson engedélyt, amennyiben 
működése során a légköri CO2-
kibocsátása meghaladná a leadott 
energiateljesítményéhez viszonyított 350 
gramm/kilowattóra mennyiséget.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatvédelmi célok elérése érdekében a villamosenergia-termelők számára kibocsátási 
határértékeket kell megállapítani.

Módosítás 404
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:

„9a. cikk „9a. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon rendelkezésre 
a CO2 elkülönítéséhez és sűrítéséhez 
szükséges berendezések számára, továbbá 
arról, hogy előzetesen sor kerüljön az 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon rendelkezésre 
a CO2 elkülönítéséhez és sűrítéséhez 
szükséges berendezések számára, továbbá 
arról, hogy előzetesen sor kerüljön az 



PE409.632v01-00 52/74 AM\734311HU.doc

HU

alkalmas tárolóhelyek és az alkalmas 
szállítóhálózatok meglétének és a CO2
elkülönítéséhez szükséges átalakítások 
műszaki megvalósíthatóságának 
vizsgálatára. 

alkalmas tárolóhelyek és az alkalmas 
szállítóhálózatok meglétének és a CO2
elkülönítéséhez szükséges átalakítások 
műszaki megvalósíthatóságának 
vizsgálatára. A 2004/8/EK értelmében vett 
nagyhatékonyságú kapcsolt 
energiatermelést megvalósító 
létesítmények mentesülnek ezen
kötelezettségek alól.

Or. de

Indokolás

A nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelést megvalósító létesítményeket lehetőség szerint 
a hőfogyasztók közelében kell létrehozni. A településekhez közeli területeken különösen 
magasak a CO2-elkülönítő létesítmények területi igényeivel kapcsolatos költségek, így a 
nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelést megvalósító létesítmények jelentős versenybeli 
hátrányban vannak. Ez nem felel meg az éghajlatvédelemnek, amelyhez a nagyhatékonyságú 
kapcsolt energiatermelést megvalósító létesítmények magas hatékonysági fokuk által 
jelentősen hozzájárulnak.

Módosítás 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:

A 2001/80/EK irányelv a következő 9a. 
cikkel egészül ki:

„9a. cikk „9a. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon rendelkezésre 
a CO2 elkülönítéséhez és sűrítéséhez 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi olyan, legalább 300 megawatt 
teljesítményű tüzelőberendezés esetében, 
amelyre a XX/XX/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv(*) hatálybalépését 
követően adtak ki eredeti építési engedélyt 
vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti 
működési engedélyt, a telephelyen 
megfelelő méretű hely álljon rendelkezésre 
a CO2 elkülönítéséhez és sűrítéséhez 
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szükséges berendezések számára, továbbá 
arról, hogy előzetesen sor kerüljön az 
alkalmas tárolóhelyek és az alkalmas 
szállítóhálózatok meglétének és a CO2
elkülönítéséhez szükséges átalakítások 
műszaki megvalósíthatóságának 
vizsgálatára. 

szükséges berendezések számára, továbbá 
arról, hogy előzetesen sor kerüljön az 
alkalmas tárolóhelyek és az alkalmas 
szállítóhálózatok meglétének és a CO2
elkülönítéséhez szükséges átalakítások 
műszaki és pénzügyi
megvalósíthatóságának vizsgálatára. 

Or. de

Indokolás

Azt is ellenőrizni kell, hogy a CO2-elkülönítés ne csak műszakilag, hanem pénzügyileg is 
megvalósítható legyen.

Módosítás 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés a tüzelőberendezés 
egészére alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatvédelmi célok elérése érdekében a villamosenergia-termelők számára kibocsátási 
határértékeket kell megállapítani.

Módosítás 407
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi olyan, elektromos 
áramot termelő tüzelőberendezést, amelyet 
legalább 200 megawatt névleges 
teljesítményre terveztek, valamint 
amelynek kibocsátása várhatóan 
meghaladja a 350g CO2/kWh értéket, és 
amelyre az eredeti építési engedélyt 2015. 
január 1-jén vagy azt követően kérik, úgy 
működtessenek, hogy CO2-kibocsátásuk 
legalább 90%-át elkülönítik, majd 
elszállítják és megfelelő földtani közegben 
tárolják, vagy más eszközökkel elérik a 
légkörbe történő kibocsátás ezzel 
egyenértékű csökkentését. Építési 
engedély hiányában az eredeti működési 
engedély alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Módosítás 408
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi olyan, elektromos 
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áramot termelő tüzelőberendezést, amelyet 
legalább 300 megawatt névleges 
teljesítményre terveztek, valamint 
amelynek kibocsátása várhatóan 
meghaladja a 500g CO2/kWh értéket, és 
amelyre az eredeti építési engedélyt 2015. 
január 1-jén vagy azt követően kérik, úgy 
működtessenek, hogy CO2-kibocsátásuk 
legalább 90%-át elkülönítik, majd 
elszállítják és megfelelő földtani közegben 
tárolják, vagy más eszközökkel elérik a 
légkörbe történő kibocsátás ezzel 
egyenértékű csökkentését.
Építési engedély hiányában az eredeti 
működési engedély alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

2015-től minden elektromos áramot termelő tüzelőberendezésre 500 CO2/Khw mértékű 
kibocsátási teljesítményre vonatkozó szabványt kell meghatározni. Ez biztosítani fogja, hogy 
minden jövőbeli berendezésnek a modern gázüzemű erőművekkel azonos kibocsátása legyen
(a gázüzemű erőművek jelenleg a leghatékonyabbak, és ezeknek a kibocsátása a legkisebb a 
szénhidrogén-tüzelésű erőművek közül). Ezt az értéket a jövőben csökkenteni kell, a még 
nagyobb kibocsátáscsökkentésre való ösztönzés érdekében.

Módosítás 409
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk
2001/80/EGK irányelv
9 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2012-ben a Bizottság értékeli a 
technológia akkori állását és a legújabb 
tudományos eredményeket, és 
amennyiben ez arra a megállapításra jut, 
hogy a szén-dioxid megkötésére és 
tárolására szolgáló berendezésekkel nem 
rendelkező, szénnel üzemelő erőművek 
használatának tiltására vonatkozó 
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kötelező követelmények nem vezethetőek 
be a megegyezés szerinti menetrend 
alapján, csak egy vagy több tagállam 
aránytalan költsége mellett, akkor 
javaslatot tesz kivételes finanszírozási 
megoldásokra vagy az (1a) és (1b) 
bekezdésekben szereplő dátumok későbbre 
halasztására.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a 2020-as években még mindig hagyományos széntüzelésű 
erőművek nyíljanak, lerontva ezzel a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, a 
2015-től engedélyezett erőművek esetében kötelezővé kell tenni a CET-et.  A kötelező előírás 
ösztönözni fogja a technológiai fejlesztést, a költségek csökkenését eredményezi majd, 
hasonlóan ahhoz, ahogy ez a környezetvédelmi politika sok más területén is történt.  
Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy „égjen a villany”!  Ez a módosítás lehetőséget teremt 
egy ún. „vészleállási” mechanizmusra, ha egy vagy több tagállamban problémák merülnek 
fel.

Módosítás 410
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk
2004/35/EK irányelv
III melléklet – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(*) értelmében vett 
tárolóhelyek üzemeltetése.

14. A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(*) értelmében vett 
tárolóhelyek üzemeltetése és a CO2
geológiai tárolás céljából történő 
szállítása;

Or. en

Indokolás

A környezeti felelősségről szóló irányelvnek (2004/35/EK irányelv) a CO2 szállítására is ki 
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kell terjednie.

Módosítás 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk
2004/35/EK irányelv
III melléklet – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/35/EK irányelv III. melléklete a 
következő 14. ponttal egészül ki:

A 2004/35/EK irányelv III. melléklete a 
következő 14. ponttal egészül ki:

„14. A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(*) értelmében vett 
tárolóhelyek üzemeltetése.

14. A XX/XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(*) értelmében vett 
tárolóhelyek üzemeltetése a felelősség 
hatáskörrel rendelkező hatóságra történő 
átruházásáig.

Or. de

Indokolás

Az eddigi megfogalmazás, amely a tároló üzemeltetésére korlátozódott, oda vezethet, hogy az 
olyan környezeti károkat, amelyek a lezárást követően lépnek fel, a környezeti felelősségről 
szóló irányelv felelősségi rendszere már nem fedi. Az új megfogalmazás tisztázza, hogy az 
üzemeltető mindaddig felelős a környezeti károk megszüntetéséért, ameddig a felelősség át 
nem száll a hatáskörrel rendelkező hatóságra.

Módosítás 412
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Felülvizsgálat

A CO2 biztonságos geológiai tárolásának 
felülvizsgálata 2011. június 30-ig 
fejeződik be. Feltéve azt, hogy bizonyított 
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a CO2 biztonságos és kiszámítható 
kezelése, a 2001/80/EK irányelv 9a. 
cikkében meghatározott határértékeket 
fogják 2020-ra alkalmazni az összes 
meglévő üzemre.

Or. en

Indokolás

2011 júniusára elegendő valós életből származó adat áll majd rendelkezésre a tárolt CO2
kezeléséről, és ennek várható sorsáról. Ez lehetővé teszi majd a 350gCO2/kWh határérték 
alkalmazását minden olyan meglévő erőműre, amely túllépi ezt a szintet.

Módosítás 413
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Felülvizsgálat

A CO2 biztonságos geológiai tárolásának 
felülvizsgálata 2011. június 30-ig 
fejeződik be. Feltéve azt, hogy 
bebizonyosodik, hogy a CO2 biztonságos 
és kiszámítható módon kezelhető, a 
2001/80/EK irányelv 9a. cikkében 
meghatározott kibocsátási határértéket 
fogják 2020-ra minden meglévő üzemre 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

2011 júniusáig elegendő valós életből származó adat áll majd rendelkezésre a tárolt CO2
kezeléséről, és ennek várható sorsáról. Ez lehetővé teszi majd a 350gCO2/kWh határérték 
alkalmazását minden olyan meglévő erőműre, amely túllépi ezt a szintet.
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Módosítás 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Felülvizsgálat és további fejlesztések 
(1) A jelen irányelv alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalatok alapján, 
beleértve azokat a jelentéseket, amelyekre 
a 25. cikk hivatkozik és különösen a CET 
demonstrációs létesítményekkel 
kapcsolatban szerzett tapasztalatok 
fényében, a műszaki előrelépés és a 
legfrissebb tudományos felismerések 
figyelembe vételével, a Bizottság 2016-ig 
jelentést készít ennek az irányelvnek az
alkalmazásáról, és ennek során többek 
között a következőket veszi figyelembe:
a) hogy a CO2 tartós elzárása ilyen módon 
a lehető legnagyobb mértékben 
akadályozta vagy csökkentette-e a 
környezetre gyakorolt negatív hatásokat,
és kizárta-e az emberi egészséget érintő 
valamennyi lehetséges veszélyt;
b) hogy a rendelkezések alkalmazandók-e 
az áramot termelő, 300 KW vagy nagyobb 
névleges teljesítményű 
tüzelőberendezésekre, a 32. cikkre 
vonatkoztatva;
c) a harmadik személyek hozzáférésről 
szóló rendelkezéseket (20. és 21. cikk).
(2) A Bizottság jelentését az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak nyújtja be, 
adott esetben jogalkotási javaslatokkal 
együtt.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a műszaki előrelépést és a legfrissebb tudományos felismeréseket tekintve 
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végre kell hajtania az irányelv felülvizsgálatát.

Módosítás 415
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 a. cikk
(1) A Bizottság a 25. cikk szerinti jelentés 
kézhez vételét követő kilenc hónapon belül 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és 
a Tanács részére ezen irányelv 
végrehajtásáról.
(2) Ebben a jelentésben a Bizottság 
különösen a következőket értékeli: 
- a tárolási engedélyek (10. cikk),
valamint a felelősség átszállása (18. cikk) 
tekintetében a Bizottság tájékoztatására 
szolgáló eljárások;
- a harmadik felek hozzáférésére 
vonatkozó, 20. és 21. cikkben említett 
rendelkezésekkel összefüggő 
tapasztalatok;
- annak lehetősége, hogy a nagy új 

tüzelőberendezés létesítésére irányuló 
projektek tekintetében a kibocsátott CO2
elkülönítésére és tárolására, illetve a 
projekt CO2 elkülönítésére felkészült 
megvalósítására vonatkozó kötelezettséget 
vezessenek be, valamint az ilyen 
kötelezettség hatályát;
- az I. és II. mellékletben meghatározott 

kritériumok további fejlesztése és 
frissítése;
és adott esetben az irányelv átdolgozására 
irányuló javaslatot terjeszt elő.

Or. en
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Indokolás

A szén-dioxid geológiai tárolásra vonatkozó jelenlegi ismereteink túlságosan hiányosak 
ahhoz, hogy ezt a kötelezettséget most bevezessük. Megfontolásra javasoljuk az „elkülönítésre
való felkészültség” kötelezettségének bevezetését, de csak az irányelv 35a. cikk szerinti 
felülvizsgálati szakaszát követően. Az energiaágazatot mindaddig nem szabad kitenni a CET-
hez kapcsolódó költségek viseléséből eredő kockázatnak, amíg a technológiát nem próbálták 
ki teljes mértékben demonstrációs projektek keretében. A CO2 elkülönítésével, szállításával és 
geológiai tárolásával összefüggésben kizárólag a kutatási és fejlesztési költségeket látjuk 
indokoltnak. 

Módosítás 416
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 1 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid geológiai tárolásra vonatkozó jelenlegi ismereteink túlságosan hiányosak 
ahhoz, hogy ezt a kötelezettséget most bevezessük. Megfontolásra javasoljuk az „elkülönítésre 
való felkészültség” kötelezettségének bevezetését, de csak az irányelv 35a. cikk szerinti 
felülvizsgálati szakaszát követően. Az energiaágazatot mindaddig nem szabad kitenni a CET-
hez kapcsolódó költségek viseléséből eredő kockázatnak, amíg a technológiát nem próbálták 
ki teljes mértékben demonstrációs projektek keretében. A CO2 elkülönítésével, szállításával és 
geológiai tárolásával összefüggésben kizárólag a kutatási és fejlesztési költségeket látjuk 
indokoltnak.
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Módosítás 417
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 1 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Az egy éves átültetési időszak túl rövid, ezért a tagállamok számára két éves átültetési időszak 
meghatározása javasolt.

Módosítás 418
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 1 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
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Or. en

Módosítás 419
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Felülvizsgálat

A 12 demonstrációs projekt befejezését 
követően a Bizottság a technológiai 
előrehaladás fényében 2016. január 1-éig 
kiértékeli ezen projektek működését és 
megvalósíthatóságát, továbbá erről 
jelentést készít. Amennyiben szükséges, a 
Bizottság ezen jelentés alapján javaslatot 
tesz az Európai Parlament és a Tanács 
számára ezen irányelv módosítására, és a 
környezetvédelmi és biztonsági értékelések 
eredményeinek beemelése érdekében 
meghatározza ennek technikai elemeit.

Or. en

Indokolás

A demonstrációs projektek segítenek abban, hogy megszerezzük a CET-technológia 
biztonságos és megvalósítható alkalmazásához szükséges műszaki tapasztalatokat. A 
projekteket befejezésüket követően a Bizottságnak értékelnie kell, és ezután az új tudományos 
elemekhez és a technológiai fejlesztésekhez igazítottan javaslatot kell tennie az irányelvre 
irányuló javaslat jelenlegi szövegének módosítására.



PE409.632v01-00 64/74 AM\734311HU.doc

HU

Módosítás 420
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Bizottsági jelentés

(1) A szén-dioxid elkülönítésével, 
geológiai elzárásával és szállításával 
szerzett tapasztalatok alapján, valamint a 
nemzetközi helyzet változásainak fényében 
a Bizottság 2012. december 31-éig 
jelentést tesz közzé a fosszilis 
energiahordozókkal üzemelő erőművek 
által termelt CO2 tárolását és elkülönítését 
lehetővé tevő technológia fejlesztésének és 
elterjesztésének folyamatáról. 
(2) Ez a jelentés legalább a következőket 
tartalmazza: 
• a technológia elterjesztésének 
előrehaladása a tagállamokban a 
kereskedelmi méretű demonstrációs 
projektek révén;
• a technológia fejlesztések 
előrehaladása, beleértve az elkülönítési 
eljárás energiahatékonyágát (az ehhez 
szükséges többletenergia), és annak 
valószínűsíthető kereskedelmi 
bevezethetőségének menetrendjét;
• az ilyen technológiával felszerelt 
tüzelőberendezés építési és üzemeltetési 
költségeire vonatkozó legújabb becslések; 
és
• a tagállamokban a CO2
szállítására és geológiai tárolására 
alkalmas infrastruktúrák kapacitására és 
rendelkezésre állására vonatkozó legújabb 
becslések.
(3) Amennyiben szükséges, a Bizottság 
ezen jelentés alapján jogalkotási 
javaslatot nyújt be az irányelv 
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módosítására. 

Or. en

Indokolás

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012.  This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant.  This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Módosítás 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
következő kritériumoknak megfelelően kell 
elvégezni. Egy vagy több ilyen kritérium 
alkalmazásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha a jellemzés és a vizsgálat ennek 
ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt 
célokra.

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
technika állásának és a következő 
kritériumoknak megfelelően kell elvégezni. 
Egy vagy több ilyen kritérium 
alkalmazásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha a jellemzés és a vizsgálat ennek 
ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt 
célokra. 

Or. de

Indokolás

Az I mellékletben felsorolt munkálatok csak részben képezik a technika állását, részben a 
kutatás és fejlesztés határterületén mozognak, vagy teljes mértékben a K+F területéhez kell 
rendelni ezeket (pl. 3.1. lépés b) pont). Annak érdekében, hogy a kérelmezési dokumentációk 
és az azok kidolgozásához szükséges idő terjedelmét feldolgozható kereteken belül lehessen 
tartani, a technika állásának megfelelő kérelmezési dokumentációk elkészítésére nézve 
mérvadó tájékoztatást kell adni.
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Módosítás 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
következő kritériumoknak megfelelően kell 
elvégezni. Egy vagy több ilyen kritérium 
alkalmazásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha a jellemzés és a vizsgálat ennek 
ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt 
célokra.

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
rendelkezésre álló legjobb 
technológiáknak és a következő 
kritériumoknak megfelelően kell elvégezni. 
Egy vagy több ilyen kritérium 
alkalmazásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha a jellemzés és a vizsgálat ennek 
ellenére alkalmas marad a 4. cikkben előírt 
célokra.

Or. en

Indokolás

Kiegészítés.

Módosítás 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellő mennyiségű adatot kell összegyűjteni 
ahhoz, hogy a tárolóhelyről és a 
tárolókomplexumról olyan volumetrikus 
dinamikus háromdimenziós (térbeli) 
talajmodell legyen készíthető, amely 
magában foglalja a fedőkőzetet és a 
környező területet, így a hidraulikailag 
kapcsolódó területeket is. Ezeknek az 
adatoknak legalább a következő, 
önmagukban összetett jellemzőket kell 
tartalmazniuk:

Kellő mennyiségű adatot kell összegyűjteni 
ahhoz, hogy a tárolóhelyről és a 
tárolókomplexumról olyan volumetrikus 
dinamikus háromdimenziós (térbeli) 
elhelyezkedési modell legyen készíthető, 
amely magában foglalja a fedőkőzetet és a 
környező területet, ideértve a hidraulikailag 
kapcsolódó területeket is, továbbá 
elegendő adat összegyűjtése szükséges a 
hely jövőbeli alakulásával kapcsolatos 
forgatókönyvek megállapításához is.
Ezeknek az adatoknak legalább a 
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következő, önmagukban összetett 
jellemzőket kell tartalmazniuk:

Or. es

Indokolás

Ez a követelmény különösen a szivárgás lehetőségének értékelése miatt szükséges.

Módosítás 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tárolókomplexum körül 
elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a 
CO2-nek a tárolóhelyen történő tárolása 
befolyásolhat;

h) a tárolókomplexum körül 
elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a 
CO2-nek a tárolóhelyen történő tárolása 
befolyásolhat, valamint a hidraulikus 
egységek elhatárolását;

Or. en

Indokolás

Ugyanazon hidraulikus egységen belül a különböző tárolólétesítmények üzemeltetése 
szükségszerűen befolyásolja a hidraulikus egységben működtetett más létesítményeket. 
Ugyanazon hidraulikus egységen belül egyszerre kizárólag egy üzemeltetőnek adható ki 
tárolási engedély. 

Módosítás 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tárolókomplexum körül 
elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a 
CO2-nek a tárolóhelyen történő tárolása 

h) a tárolókomplexum körül 
elhelyezkedő azon területeket, amelyeket a 
CO2-nek a tárolóhelyen történő tárolása 
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befolyásolhat; befolyásolhat, valamint adott esetben a 
hidraulikus egység határait;

Or. de

Indokolás

Kiigazítás a módosított új 3. cikk (6a) bekezdésnek és az új 8. cikk (1) bekezdésnek 
megfelelően.

Módosítás 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a más tevékenységekkel való 
esetleges kölcsönhatásokat (például 
szénhidrogének kutatása, kinyerése és 
tárolása, a víztartó rétegek felhasználása 
geotermikus energia előállítására);

k) a más tevékenységekkel való 
esetleges kölcsönhatásokat (például 
szénhidrogének kutatása, kinyerése és 
tárolása), különösen a megújuló 
energiaforrásokkal (pl. a víztartó rétegek 
felhasználása geotermikus energia 
előállítására) és a földalatti 
víztartalékokkal való versenyt;

Or. en

Indokolás

A tárolóhelyek felmérése során kiemelt figyelmet kell fordítani a CO2-tárolás és a megújuló 
energiaforrások – mint például a víztartó rétegek geotermikus energia előállítására való 
felhasználása – közötti versenyre. 
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Módosítás 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 lépés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a potenciális CO2-források 
közelségét (ideértve a gazdaságosan 
eltárolható CO2 becsült várható 
mennyiségét is).

l) a potenciális CO2-források 
közelségét (ideértve a gazdaságosan 
eltárolható CO2 becsült várható 
mennyiségét is, mivel a nagy távolságok 
közötti szállítás megfizethetetlenül 
költséges lehet), valamint a biztonságos és 
megfelelő szállítási hálózat rendelkezésre 
állását.

Or. en

Indokolás

A CO2 nagy távolságra történő szállítása nagyon költséges is lehet, és ezért a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak tudniuk kell, hogy egy bizonyos területen rendelkezésre áll-e 
elegendő tárolókapacitás.

Módosítás 428
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 lépés – 3 1 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lehetséges besajtolási 
sebességeket és a CO2 lehetséges 
jellemzőit;

a) a lehetséges besajtolási 
sebességeket, a CO2 lehetséges jellemzőit 
és hőmérséklet, illetve nyomás hatására 
bekövetkező változásukat;

Or. en

Indokolás

Hő vagy nyomás hatására a CO2 fizikai és kémiai jellemzőinek változása befolyásolhatja a 
biztonsági jellemzőket és a modellezés eredményeit.
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Módosítás 429
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 lépés – 3 1 e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid és a hosszú távú szimulációt 
(annak meghatározására, hogy évtizedes és 
évezredes távlatban mi történik a CO2-vel, 
figyelembe véve a CO2 vízben való 
oldódásának sebességét is).

e) a rövid és a hosszú távú szimulációt 
(annak meghatározására, hogy évtizedes és 
évezredes távlatban mi történik a CO2-vel, 
figyelembe véve a CO2 vízben való 
feloldódásának arányát is).

Or. en

Indokolás

Technikai pontosítás.

Módosítás 430
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 lépés – 3 1 f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tárolóhelyként felhasznált földtani
közeg pórustérfogatának időbeli alakulását;

f) a tárolóhelyként felhasznált földtani 
közeg nyomásának és térfogatának
időbeli alakulását;

Or. en

Indokolás

Technikai pontosítás.
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Módosítás 431
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 lépés – 3 1 o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) az anyagelvándorlás sebességét 
(nyitott végű tározókban);

o) az anyagelvándorlás sebességét (a
tározókban);

Or. en

Indokolás

A nyitott végű tározók nem engedhetőek meg, mivel veszélyt jelenthetnek az emberre és 
környezetére.

Módosítás 432
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 lépés – 3 3 c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lehetséges szivárgás kritikus 
paramétereit (például a legnagyobb 
tározónyomást, a legnagyobb besajtolási 
sebességet, a számítás érzékenységét a 
statikus geológiai talajmodell vagy 
talajmodell-sorozat különböző 
alapfeltevéseire stb.);

c) a lehetséges szivárgás kritikus 
paramétereit (például a legnagyobb 
tározónyomást, a legnagyobb besajtolási 
sebességet, a hőmérsékletet, a számítás 
érzékenységét a statikus geológiai 
talajmodell vagy talajmodell-sorozat 
különböző alapfeltevéseire stb.);

Or. en

Indokolás

Technikai pontosítás.
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Módosítás 433
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 lépés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kitettség elemzése – a 
tárolókomplexum feletti környezet 
jellemzői és a területen élő lakosság 
eloszlása, valamint a 3. lépésben 
meghatározott lehetséges útvonalakon 
elszivárgó CO2 várható viselkedése és 
sorsa alapján;

a) a kitettség elemzése – a 
tárolókomplexum feletti környezet 
jellemzői és a területen élő lakosság 
eloszlása és tevékenységei, valamint a 3. 
lépésben meghatározott lehetséges 
útvonalakon elszivárgó CO2 várható 
viselkedése és sorsa alapján;

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálatnak nem csak a környezeten és a lakosságon kell alapulnia, hanem a 
környező tevékenységeken is.

Módosítás 434
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 lépés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következmények elemzése – az
egyes fajok, populációk és élőhelyek 
érzékenysége és a 3. lépésben 
meghatározott lehetséges szivárgási 
forgatókönyvek alapján. Szükség szerint 
figyelembe kell venni annak hatásait, hogy 
a bioszférában megnő a CO2
koncentrációja (talaj, tengeri üledék, 
bentikus vizek (fulladás, hiperkapnia), a 
CO2 szivárgása következtében bekövetkező 
pH-csökkenés). A vizsgálatnak ki kell 
terjednie a szivárgó CO2-vel együtt távozó 
esetleges más anyagok (a CO2-folyammal 
együtt besajtolt anyagok, a CO2 tárolása 
során képződött anyagok) hatásainak 

b) a következmények elemzése – az 
egyes fajok, populációk és élőhelyek 
érzékenysége és a 3. lépésben 
meghatározott lehetséges szivárgási 
forgatókönyvek alapján. Szükség szerint 
figyelembe kell venni annak hatásait, hogy 
a bioszférában megnő a CO2
koncentrációja (talaj, tengeri üledék, 
bentikus vizek (fulladás, hiperkapnia), a 
CO2 szivárgása következtében bekövetkező 
pH-csökkenés). A vizsgálatnak ki kell 
terjednie a szivárgó CO2-vel együtt távozó 
esetleges más anyagok (a CO2-folyammal 
együtt besajtolt anyagok, a CO2 tárolása 
során képződött anyagok) hatásainak 
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elemzésére is. Ezeket a hatásokat 
különböző időtartományok és térbeli 
kiterjedések, illetőleg különböző erősségű 
szivárgások feltételezésével kell vizsgálni;

elemzésére is. Ezeket a hatásokat 
különböző időtartományok és térbeli 
kiterjedések, illetőleg különböző erősségű 
szivárgások feltételezésével kell vizsgálni;

Or. en

Indokolás

For technical clarification purposes. “Reduced” has another meaning in professional 
literature (a chemical reaction where a chemical species accept electrons).

Módosítás 435
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet – 1 bekezdés – 1 1 pont – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzés céljára alkalmazandó 
műszaki eszközöket a terv összeállításának 
időpontjában rendelkezésre álló bevált 
gyakorlati megoldások alapján kell 
megválasztani. Meg kell fontolni és 
szükség szerint igénybe kell venni a 
következő lehetőségeket:

Az ellenőrzés céljára alkalmazandó 
műszaki eszközöket a terv összeállításának 
időpontjában rendelkezésre álló bevált 
gyakorlati megoldások alapján kell 
megválasztani, és a rendelkezésre álló 
legjobb gyakorlatok fejlesztéséhez igazítva 
azokat napra késszé kell tenni. Meg kell 
fontolni és szükség szerint igénybe kell 
venni a következő lehetőségeket:

Or. en

Indokolás

A technológiai fejlődés gyors, ezért fontos a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok 
alkalmazása. 
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Módosítás 436
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet – 1 bekezdés – 1.1 pont – k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan technológiák, amelyek a 
tárolóhelyként igénybe vett földtani 
közegekről a 4. cikk és az I. melléklet 
alapján összeállított térbeli geológiai 
modelleken végrehajtott térbeli numerikus 
szimuláció révén információkat 
szolgáltatnak a CO2-test nyomás–térfogat 
viselkedéséről és telítettségének alaprajzi, 
illetve térbeli eloszlásáról;

k) olyan technológiák, amelyek a 
tárolóhelyként igénybe vett földtani 
közegekről a 4. cikk és az I. melléklet 
alapján összeállított térbeli geológiai 
modelleken végrehajtott térbeli numerikus 
szimuláció révén információkat 
szolgáltatnak a CO2-test nyomás–térfogat 
viselkedéséről és telítettségének alaprajzi, 
illetve térbeli eloszlásáról;

Or. en

Indokolás

Technikai pontosítás.
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