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Pakeitimas 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus,
kompetentingai institucijai perduodama
jos iniciatyva arba operatoriaus prašymu, 
jei visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, pasibaigus 100 metų 
laikotarpiui ir įgyvendinus visas leidime 
saugoti nurodytas atsakomybės perdavimo 
sąlygas, perduodama kompetentingai 
institucijai. Tuo tikslu operatorius parengia 
ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis geologų nuomone, problemų vis dar gali kilti ir praėjus daugiau kaip 100 metų po 
saugyklos uždarymo.

Pakeitimas 340
Evangelia Tzampazi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama 
jos iniciatyva arba operatoriaus prašymu,
jei visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, mažiausiai 50 
metų pereinamuoju laikotarpiu po jos 
uždarymo operatorius atsakingas už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus.  
Perdavimas kompetentingai institucijai 
vyksta pirminio 50 metų laikotarpio 
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neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

pabaigoje, jei visa turima informacija rodo, 
kad saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką ir kad laikomasi leidime 
saugoti nustatytų atsakomybės perdavimo 
kriterijų. Tuo tikslu operatorius parengia 
ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šių kriterijų laikomasi, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei operatoriai bus ir toliau atsakingi už saugyklą minimalų pereinamąjį laikotarpį po jos 
uždarymo, kompetentinga institucija bus apsaugota nuo pirma laiko prisiimtos atsakomybės 
už saugomą CO2.  Be to, tai dar labiau paskatins tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti saugyklą jos 
eksploatavimo ir uždarymo metu, kadangi operatoriai išliks atsakingi nustatytą laikotarpį ir 
nebus atleisti nuo šios atsakomybės iki to laiko, kol bus įrodyta, kad CO2 saugomas sandariai 
ir kad laikomasi visų leidime saugoti nurodytų atsakomybės perdavimo reikalavimų.

Pakeitimas 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas 
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą. 
Operatorius išlieka atsakingas už visą dėl 
jo kaltės ar aplaidumo padarytą žalą, net 
jei ši žala atsiranda po to, kai buvo 



AM\734311LT.doc 5/68 PE409.632v01-00

LT

atliktas šiame straipsnyje nurodytas 
perdavimas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi didelis pavojus gresia net praėjus daug laiko po saugyklos uždarymo, nėra teisinga 
perduoti atsakomybę už saugyklą kompetentingai institucijai. Jei buvo aptikta klaida arba 
aplaidumas, operatorius turėtų būti už tai atsakingas.

Pakeitimas 342
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad 
saugomas CO2 bus sandariai laikomas
neapibrėžtą laiką. Tuo tikslu operatorius 
parengia ataskaitą, kuri, kaip dokumentas, 
patvirtina, kad šis kriterijus įvykdytas, ir 
pateikia ją kompetentingai institucijai, kad 
ši patvirtintų atsakomybės perdavimą.

1. Jei saugykla uždaryta pagal 17 straipsnio 
1 dalies a arba b punktą, atsakomybė už 
uždarytą saugyklą, įskaitant visus iš to 
kylančius teisinius įsipareigojimus, 
kompetentingai institucijai perduodama jos 
iniciatyva arba operatoriaus prašymu, jei 
visa turima informacija rodo, kad visi šioje 
direktyvoje arba leidime saugoti nurodyti 
sandarumo kriterijai įvykdyti ir saugomas 
CO2 bus laikomas sandariai. Tuo tikslu 
operatorius parengia ataskaitą, kurioje būtų 
pateikti įrodymai, jog šie kriterijai 
įvykdyti, ir pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kad ši patvirtintų atsakomybės 
perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „neapibrėžtą laiką“ neaiškus. Reikia, kad sandaraus saugojimo ir atsakomybės 
perdavimo kriterijai būtų nurodyti direktyvoje ar leidime saugoti.
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Pakeitimas 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia 
pagal šio straipsnio 1 dalį, įskaitant 
operatoriaus pateiktas ataskaitas ir visą 
kitą medžiagą, į kurią kompetentinga 
institucija atsižvelgia darydama savo 
išvadą. Per šešis mėnesius nuo jų 
pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti savo 
nuomonę apie sprendimo dėl patvirtinimo 
projektą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama mažinti biurokratizmą ir laikytis subsidiarumo principo.

Pakeitimas 344
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia 
pagal šio straipsnio 1 dalį, įskaitant 
operatoriaus pateiktas ataskaitas ir visą kitą 
medžiagą, į kurią kompetentinga institucija 
atsižvelgia darydama savo išvadą. Per šešis 
mėnesius nuo jų pateikimo Komisijai, ji 
gali pareikšti savo nuomonę apie 
sprendimo dėl patvirtinimo projektą.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus kompetentingos institucijos 
pagal 1 dalies nuostatas parengtus
sprendimus dėl patvirtinimo, įskaitant 
operatoriaus pateiktas ataskaitas ir visą kitą 
medžiagą, į kurią kompetentinga institucija 
atsižvelgia darydama išvadą. Per šešis 
mėnesius nuo jų pateikimo Komisijai, ji 
gali pareikšti savo nuomonę apie 
sprendimą dėl patvirtinimo.
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Or. en

Pakeitimas 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal 
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, 
į kurią kompetentinga institucija 
atsižvelgia darydama savo išvadą. Per 
šešis mėnesius nuo jų pateikimo 
Komisijai, ji gali pareikšti savo nuomonę 
apie sprendimo dėl patvirtinimo projektą.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus sprendimus dėl patvirtinimo, 
kuriuos kompetentingos institucijos 
parengia pagal šio straipsnio 1 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl leidimų saugoti projektų svarstymo proceso būtų vilkinamas prašymų pateikimo procesas. 
Siūlome, kad nacionaliniuose reikalavimuose būtų nurodoma pranešti Komisijai apie naujų 
leidimų išdavimą. 

Pakeitimas 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus sprendimų dėl patvirtinimo 
projektus, kuriuos parengia 1 dalyje 
nurodyta kompetentinga institucija, 
įskaitant operatoriaus pateiktas ataskaitas 
ir visą kitą medžiagą, į kurią 
kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama išvadą. Per šešis mėnesius nuo 

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus sprendimus dėl patvirtinimo, 
kuriuos kompetentingos institucijos priima
pagal šio straipsnio 1 dalį.
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jų pateikimo Komisijai, ji gali pareikšti 
savo nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo, valstybės atsakingos už tai, kad atsakomybė iš operatoriaus 
būtų perduota kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal 
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama savo išvadą. Per šešis mėnesius 
nuo jų pateikimo Komisijai, ji gali
pareikšti savo nuomonę apie sprendimo dėl 
patvirtinimo projektą. 

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus patvirtinimo projektus, kuriuos 
kompetentingos institucijos parengia pagal 
šio straipsnio 1 dalį, įskaitant operatoriaus 
pateiktas ataskaitas ir visą kitą medžiagą, į 
kurią kompetentinga institucija atsižvelgia 
darydama savo išvadą. Per šešis mėnesius 
nuo jų pateikimo Komisijai, ji skelbia
įpareigojančią nuomonę apie sprendimo 
dėl patvirtinimo projektą. 6 straipsnio
2a dalies nuostatos taikomos taip pat ir 
sprendimo dėl patvirtinimo projektui.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojantis leidimų persvarstymas Bendrijos lygiu būtinas siekiant užtikrinti darnų 
reikalavimų įgyvendinimą.
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Pakeitimas 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį sprendimą ir, jei jis 
skiriasi nuo Komisijos nuomonės, pateikia 
motyvus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama mažinti biurokratizmą ir laikytis subsidiarumo principo.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą ir, jei 
jis skiriasi nuo Komisijos nuomonės, 
pagrindžia šį skirtumą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama mažinti biurokratizmą ir laikytis subsidiarumo principo.
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Pakeitimas 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą ir, jei jis 
skiriasi nuo Komisijos nuomonės, 
pagrindžia šį skirtumą.

3. Kompetentinga institucija praneša 
Komisijai galutinį savo sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl leidimų saugoti projektų svarstymo proceso ilgiau užtruktų prašymų pateikimo procesas. 
Siūlome, kad nacionaliniuose reikalavimuose būtų nurodoma pranešti Komisijai apie naujų 
leidimų išdavimą. 

Pakeitimas 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta.
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą.

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus
atsakomybę, mažiausiai 30 metų 
laikotarpiu nuo tos dienos, kai išduotas 
leidimas, ir toliau nuolat vykdoma 
stebėsena. 

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad CO2 saugyklų kompleksai būtų saugūs ir siekiant, atsiradus nuotėkiui, užtikrinti 
galimybę skubiai imtis atkuriamųjų priemonių nuolatinė stebėsena turėtų būti atliekama 
mažiausiai 30 metų laikotarpiu. 
Laikotarpis po CO2 saugyklos uždarymo yra svarbiausias, kadangi visiškas užplombavimas 
gali neigiamai paveikti uolienas (uolienų slėgis, CO2 migracija, nuotėkis ir pan.).
Pakeitimu siekiama apsaugoti valstybes nares nuo nesąžiningų arba aplaidžių operatorių.
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Pakeitimas 352
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti 
nutraukta. Tačiau jeigu nustatomas 
nuotėkis arba reikšmingi pažeidimai, 
stebėseną būtina atnaujinti ir įvertinti 
problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.

5. Perdavus atsakomybę pagal 1–4 dalis, 
turėtų būti leidžiama nutraukti 
reguliarius patikrinimus, o stebėsena 
galėtų būti sumažinama iki tokio lygio, 
kurio pakaktų nuotėkiui ar dideliems 
pažeidimams nustatyti. Jeigu nustatoma, 
kad yra nuotėkis arba rimtų pažeidimų, 
kompetentinga institucija imasi 
atkuriamųjų priemonių. Jei uždarant 
saugyklą ir (arba) perduodant atsakomybę 
buvo pateikta netiksli arba klaidinga 
informacija, operatorius padengia 
atkuriamųjų priemonių ir visos žmonių 
sveikatai arba aplinkai padarytos žalos 
išlaidas. Visais kitais atvejais atitinkamos 
išlaidos, taip pat ir stebėsenos išlaidos, 
padengiamos 19a straipsnyje minimo 
fondo, sudaryto iš saugyklų operatorių 
įnašų ir valdomo kompetentingos 
institucijos, lėšomis. 

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos vykdymas po atsakomybės perdavimo suteikia papildomo saugumo siekiant 
užtikrinti, kad saugyklos veiktų kaip numatyta.

Dabartinis pasiūlymas dėl direktyvos sudaro galimybes po atsakomybės perdavimo ilgalaikes 
stebėsenos ir padarinių likvidavimo priemonių išlaidas visiškai perkelti valstybėms narėms 
(vadinasi, mokesčių mokėtojams), nebent būtų įrodyta operatoriaus kaltė ar jo aplaidumas.
Siekiant padengti stebėsenos ir padarinių likvidavimo išlaidas, kurios atsiranda po 
atsakomybės perdavimo, vienintelis teisingas būdas – numatyti iš saugyklų operatorių įnašų 
sudarytą fondą.
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Pakeitimas 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta. 
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą. 

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti 
sumažinama iki tokio lygio, kurio pakaktų 
nuotėkiui ar dideliems pažeidimams 
nustatyti. Jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
suintensyvinti ir įvertinti problemos mastą 
bei atkuriamųjų priemonių veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Jei perdavus atsakomybę būtų leista nutraukti stebėseną, tuomet nuotėkiai, kurie gali būti 
aptikti tik atnaujinus stebėseną, būtų nustatyti tik tuomet, kai žala jau būtų padaryta. Taigi 
turėtų būti išlaikoma bent mažiausio lygio stebėsenos sistema.

Pakeitimas 354
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta. 
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą. 

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti 
sumažinama iki tokio lygio, kuris 
sudarytų sąlygas nustatyti nuotėkį ar 
didelius pažeidimus. Jeigu nustatomas 
nuotėkis ar reikšmingi pažeidimai, 
stebėseną būtina suintensyvinti ir įvertinti 
problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.

Or. en



AM\734311LT.doc 13/68 PE409.632v01-00

LT

Pagrindimas

Stebėsena turi būti vykdoma ir po to, kai atsakomybė perduota kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta. 
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą. 

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena toliau vykdoma 
100 metų laikotarpiu. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, ji gali būti labai 
sumažinama. Tačiau jeigu nustatomas 
nuotėkis arba reikšmingi pažeidimai, 
stebėseną būtina atnaujinti ir įvertinti 
problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis geologų nuomone, problemų vis dar gali kilti ir praėjus daugiau kaip 100 metų po 
saugyklos uždarymo.

Pakeitimas 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti nutraukta. 
Tačiau jeigu nustatomas nuotėkis arba 
reikšmingi pažeidimai, stebėseną būtina 
atnaujinti ir įvertinti problemos mastą bei 
atkuriamųjų priemonių veiksmingumą. 

5. Pagal šio straipsnio 1–4 dalį perdavus 
atsakomybę, stebėsena gali būti 
sumažinama. Tačiau jeigu nustatomas 
nuotėkis arba reikšmingi pažeidimai, 
stebėseną būtina visiškai atnaujinti ir 
įvertinti problemos mastą bei atkuriamųjų 
priemonių veiksmingumą.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad tam tikra stebėsena būtų vykdoma saugykloje ir po jos uždarymo tiek laiko, kol 
suleistas CO2 visiškai stabilizuosis.

Pakeitimas 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja.

6. Perdavus atsakomybę, stebėsenos 
laikotarpis gali būti pratęsiamas arba 
atnaujinamas, jei nustatoma bet koks 
nuotėkis arba didelių pažeidimų.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad CO2 saugyklų kompleksai būtų saugūs ir siekiant, atsiradus nuotėkiui, užtikrinti 
galimybę skubiai imtis atkuriamųjų priemonių nuolatinė stebėsena turėtų būti atliekama 
mažiausiai 30 metų laikotarpiu.

Laikotarpis po CO2 saugyklos uždarymo yra svarbiausias, kadangi visiškas užplombavimas 
gali neigiamai paveikti uolienas (uolienų slėgis, CO2 migracija, nuotėkis ir pan.).

Pakeitimu siekiama apsaugoti valstybes nares nuo nesąžiningo arba aplaidaus operatoriaus.

Pakeitimas 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 

6. Jeigu nustatoma bet koks nuotėkis arba 
didelių pažeidimų, kompetentinga 
institucija imasi atkuriamųjų priemonių.
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padarytų išlaidų nekompensuoja. Jei uždarant saugyklą buvo pateikta 
netiksli arba klaidinga informacija, 
operatorius padengia atkuriamųjų 
priemonių išlaidas ir jam tenka 
atsakomybė už bet kokią žmonių sveikatai 
ar aplinkai padarytą žalą. Visais kitais 
atvejais išlaidos padengiamos pagal 19a 
straipsnį įsteigto fondo, sudaryto iš 
saugyklų operatorių įnašų ir valdomo 
kompetentingos valdžios institucijos, 
lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

Jei atsakomybė perduota remiantis klaidinga informacija, saugyklos operatorius privalo 
padengti aplinkai ir žmonių sveikatai padarytos žalos atlyginimo išlaidas.

Pakeitimas 359
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja.

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja. Ši 
nuostata nebus taikoma, jei dėl 
operatoriaus kaltės ar aplaidumo 
uždarant saugyklą pateikta netiksli arba 
klaidinga informacija. Tokiu atveju 
siekiant atlyginti bet kokią žmonių 
sveikatai ar aplinkai padarytą žalą 
operatorius lieka atsakingas už 
atkuriamųjų priemonių išlaidų 
padengimą. Visais kitais atvejais 
atitinkamos išlaidos, taip pat ir stebėsenos 
išlaidos, padengiamos pagal 19a straipsnį 
įsteigto fondo, sudaryto iš saugyklų 
operatorių įnašų ir valdomo 
kompetentingos valdžios institucijos, 
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lėšomis. Komisija parengia gaires, 
kuriomis remdamosi valstybės narės 
sprendžia klausimą dėl finansinių 
garantijų dydžio ir nustato minimalią 
finansinių garantijų sumą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis pasiūlymas dėl direktyvos sudaro galimybes perdavus atsakomybę ilgalaikes 
stebėsenos ir padarinių likvidavimo priemonių išlaidas visiškai perkelti valstybėms narėms 
(taigi, mokesčių mokėtojams), nebent būtų įrodyta operatoriaus kaltė ar jo aplaidumas.
Siekiant padengti stebėsenos ir padarinių likvidavimo išlaidas, kurios atsiranda po 
atsakomybės perdavimo, vienintelis teisingas būdas – numatyti iš saugyklų operatorių įnašų 
sudarytą fondą.

Pakeitimas 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perdavus atsakomybę kompetentingai 
institucijai pagal 1–4 dalis, išlaidos iš 
buvusio operatoriaus neišieškomos.

6. Perdavus atsakomybę kompetentingai 
institucijai pagal 1–4 dalis, išlaidos iš 
buvusio operatoriaus neišieškomos. Ši 
nuostata netaikoma netikslių duomenų, 
svarbios informacijos nuslėpimo, 
aplaidumo, tyčinės apgaulės arba 
piktnaudžiavimo atvejais. Tai taikoma 
nepažeidžiant 19 straipsnio 2a dalies.

Or. de

Pagrindimas

Tokia formuluote užtikrinama galimybė net atlikus atsakomybės perdavimą valstybės valdžios 
institucijoms pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise operatoriui antrame sakinyje 
nurodytomis aplinkybėmis. Trečiuoju sakiniu paaiškinama, kad taip pat yra galimybė 
padengti atsiradusias išlaidas naudojant pagal 19 straipsnio naują 2a dalį įsteigtą fondą. 
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Pakeitimas 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja.

6. Pagal šio straipsnio 1–4 dalis 
kompetentingai institucijai perdavus 
atsakomybę, buvęs operatorius jos 
padarytų išlaidų nekompensuoja, išskyrus 
tuos atvejus, kai dėl operatoriaus kaltės ar 
aplaidumo padaryta žala, net jei ši žala 
atsiranda po 18 straipsnyje nurodyto 
perdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi didelis pavojus gresia net praėjus daug laiko po saugyklos uždarymo, nėra teisinga 
perduoti atsakomybę už saugyklą kompetentingai institucijai. Jei buvo aptikta klaida arba 
aplaidumas, operatorius turėtų būti už tai atsakingas.

Pakeitimas 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Uždarius saugyklą pagal 17 straipsnio 1 
dalies c punktą, atsakomybė perduodama 
tik tokiu atveju, jei visa turima 
informacija rodo, kad saugomas CO2 bus 
sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką ir 
tik po to, kai saugykla užplombuojama, o 
suleidimo įrenginiai išvežami.

7. Jei, perdavus atsakomybę 
kompetentingai institucijai pagal 1–
4 dalis, dėl buvusio operatoriaus kaltės 
atsiranda dideli pažeidimai, išlaidos 
išieškomos iš buvusio operatoriaus.

Or. en
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Pagrindimas

Norint, kad CO2 saugyklų kompleksai būtų saugūs ir siekiant, atsiradus nuotėkiui, užtikrinti 
galimybę skubiai imtis atkuriamųjų priemonių nuolatinė stebėsena turėtų būti atliekama 
mažiausiai 30 metų laikotarpiu. 
Laikotarpis po CO2 saugyklos uždarymo yra svarbiausias, kadangi visiškas užplombavimas 
gali neigiamai paveikti uolienas (uolienų slėgis, CO2 migracija, nuotėkis ir pan.).
Pakeitimu siekiama apsaugoti valstybes nares nuo nesąžiningo arba aplaidaus operatoriaus.

Pakeitimas 363
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB.

1. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
Komisijos ir valstybių narių nustatytinų 
sąlygų, pateiktų finansinę arba kurią nors 
kitą lygiavertę garantiją, užtikrinančią, kad 
gali būti įvykdyti visi su šios direktyvos 
įgyvendinimu susiję įpareigojimai. 

Or. pl

Pagrindimas

Finansiniai ištekliai, kurių reikia norint taikyti CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo 
technologiją, gali būti gaunami iš mokesčio už išmetamus teršalus.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų,
pateiktų finansinę arba kurią nors kitą 
lygiavertę garantiją, užtikrinančią, kad gali 
būti įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, laikydamasis saugojimo 
pradžioje vykdomos skaidrios jo 
kreditingumo nustatymo procedūros ir 
galimo žalos lygio rizikos vertinimo 
procedūros, pateiktų finansinę arba kokią
nors kitą lygiavertę garantiją, užtikrinančią, 
kad gali būti įvykdyti visi įpareigojimai, 
kylantys iš pagal šios direktyvos nuostatas 
išduoto leidimo, įskaitant uždarymo 
procedūras ir po uždarymo taikomas 
nuostatas, taip pat visi įsipareigojimai, 
susiję su įtraukimu į Direktyvą 
2003/87/EB.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą apsaugos lygį.

Pakeitimas 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų,
pateiktų finansinę arba kurią nors kitą 
lygiavertę garantiją, užtikrinančią, kad gali 
būti įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
išduodant leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų
pareiškėjas pateiktų finansinę arba kurią 
nors kitą lygiavertę garantiją, užtikrinančią, 
kad gali būti įvykdyti visi įpareigojimai, 
kylantys iš pagal šios direktyvos nuostatas 
išduoto leidimo, įskaitant uždarymo 
procedūras ir po uždarymo taikomas 
nuostatas, taip pat visi įsipareigojimai, 
susiję su įtraukimu į Direktyvą 
2003/87/EB.
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Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti finansinę garantiją prieš pateikiant prašymą yra pernelyg griežtas ir jo 
vykdymas pernelyg brangiai kainuoja. Vis dėlto, tokia garantija turi būti pateikta prieš 
išduodant leidimą.

Finansinės garantijos suma turėtų būti nustatyta ES lygiu ir ji turėtų būti pakankamai didelė.

Pakeitimas 366
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
išduodant leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų 
pareiškėjas pateiktų finansinę arba kurią 
nors kitą lygiavertę garantiją, užtikrinančią, 
kad gali būti įvykdyti visi įpareigojimai, 
kylantys iš pagal šios direktyvos nuostatas 
išduoto leidimo, įskaitant uždarymo 
procedūras ir po uždarymo taikomas 
nuostatas, taip pat visi įsipareigojimai, 
susiję su įtraukimu į Direktyvą 
2003/87/EB.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti finansinę garantiją prieš pateikiant prašymą yra pernelyg griežtas ir jo 
vykdymas pernelyg brangiai kainuoja. Vis dėlto, tokia garantija turi būti pateikta prieš 
išduodant leidimą.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, kuriam buvo išduotas 
leidimas saugoti, laikydamasis valstybių 
narių nustatytinų sąlygų, pateiktų finansinę 
arba kurią nors kitą lygiavertę garantiją, 
užtikrinančią, kad gali būti įvykdyti visi 
įpareigojimai, kylantys iš pagal šios 
direktyvos nuostatas išduoto leidimo, 
įskaitant uždarymo procedūras ir po 
uždarymo taikomas nuostatas, taip pat visi 
įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

Or. en

Pagrindimas

Bandymas užkirsti kelią bereikalingoms aukštoms kainoms.

Pakeitimas 368
Evangelia Tzampazi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
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Direktyvą 2003/87/EB. Direktyvą 2003/87/EB. Komisija parengia 
gaires, pagal kurias valstybės narės 
sprendžia dėl finansinių garantijų dydžio 
ir nustato minimalią finansinių garantijų 
sumą.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti vienodas sąlygas visiems ES operatoriams bei išvengti iškreiptos 
konkurencijos, Komisija turėtų valstybėms narėms parengti gaires, pagal kurias būtų 
apskaičiuojama atitinkama finansinė garantija bei nustatoma minimali finansinės garantijos 
suma.   

Pakeitimas 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pareiškėjas, prieš pateikdamas prašymą 
išduoti leidimą saugoti, laikydamasis 
valstybių narių nustatytinų sąlygų, pateiktų 
finansinę arba kurią nors kitą lygiavertę 
garantiją, užtikrinančią, kad gali būti 
įvykdyti visi įpareigojimai, kylantys iš 
pagal šios direktyvos nuostatas išduoto 
leidimo, įskaitant uždarymo procedūras ir 
po uždarymo taikomas nuostatas, taip pat 
visi įsipareigojimai, susiję su įtraukimu į 
Direktyvą 2003/87/EB ir Direktyvą 
2004/35/EB. Bet kokiu atveju turėtų būti 
nustatyta ne mažesnė kaip ... mlrd. eurų 
finansinė garantija, kuri padengtų 
išlaidas, susijusias su atsakomybe už bet 
kokią trečiosioms šalims padarytą žalą, ir 
išlaidas aplinkai padarytai žalai atlyginti. 

Or. en
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Pagrindimas

Norint užtikrinti finansinę garantiją, reikia imtis būtinų priemonių.

Pakeitimas 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansinė garantija periodiškai 
patikslinama siekiant atsižvelgti į įvertintą 
nuotėkio riziką, įskaitant įmanomą 
finansinės garantijos galiojimo termino 
pratęsimą net pagal 18 straipsnį perdavus 
atsakomybę kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nuotėkio rizikos, finansinė garantija patvirtinama perdavus atsakomybę 
kompetentingai institucijai. Ši finansinė garantija į 18 straipsnio pakeitimą įtraukia  
stebėjimo funkciją ir, ko gero, koregavimo priemones. 

Pakeitimas 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
finansinė arba kuri nors kita lygiavertė 
garantija saugoma:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
finansinė garantija arba kuri nors kita 
lygiavertė garantija galioja ir yra taikoma:

(a) pagal 17 straipsnio 1 dalies a arba b 
punktą uždarius saugyklą, kol atsakomybė 
už tą saugyklą pagal 18 straipsnio 1–4 dalis 
perduodama kompetentingai institucijai;

(a) pagal 17 straipsnio 1 dalies a arba b 
punktą uždarius saugyklą, kol atsakomybė 
už tą saugyklą pagal 18 straipsnio 1–4 dalis 
perduodama kompetentingai institucijai, 
prireikus atsižvelgiant į 1 dalies a punktą;
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Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nuotėkio rizikos, finansinė garantija patvirtinama perdavus atsakomybę 
kompetentingai institucijai. Ši finansinė garantija į 18 straipsnio pakeitimą įtraukia  
stebėjimo funkciją ir, ko gero, koregavimo priemones.

Pakeitimas 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo CO2 suleidimo pradžios iki 
saugyklos uždarymo, operatorius 
kiekvienų metų pabaigoje į fondą turi 
sumokėti 2% leidimų vertės, kurios 
įrenginių operatoriai pagal Direktyva 
2003/87/EB tais pačiais metais grąžinti 
neturi dėl CO2 saugojimo saugykloje.  Šis 
fondas skirtas finansuoti po atsakomybės 
perdavimo kompetentingoms institucijoms 
didėjančias išlaidas. Šį fondą steigia 
valstybės narės.

Or. de

Pagrindimas

Net po atsakomybės perdavimo kompetentingoms institucijoms, fondui bus reikalingi 
darbuotojai, stebėsena, remontas, nuolatinė peržiūra, kompensacija nutekėjimo ar kitų 
galimų nuostolių atveju. Stebėsena ir ypač 3-D seisminiai tyrimai reikalauja daug darbo ir 
lėšų, o gręžinių stebėjimas bei nauji gręžimai ir grežinių uždarymai gali pareikalauti didelių 
išlaidų. Vadovaujantis atsargumo principu ir principu "teršėjas moka", turi būti pristatytos 
apsaugos priemonės.
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Pakeitimas 373
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Rezervinis fondas

Kiekvienoje valstybėje narėje įkuriamas 
atskiras rezervinis fondas, kurį sudaro 
metinės įplaukos, kurias moka saugyklų 
operatoriai nuo CO2 suleidimo pradžios. 
Fondą valdo ir kontroliuoja 
kompetentinga institucija. Operatorių 
įnašas priklauso nuo saugyklos pajėgumo, 
apskaičiuoto pagal CO2 tūrio vienetus, 
operatorių atliktos veiklos bei saugyklos 
rizikos pobūdžio, nustatyto pagal 1 priedo 
reikalavimus. Fondo lėšos naudojamos 
stebėsenos, priežiūros ir padarinių 
likvidavimo išlaidoms, kurias patiria 
kompetentinga institucija, padengti, kai 
atsakomybė jau perduota ir, išimtiniais 
atvejais, kai atsakomybė dar neperduota, 
jei pagal Direktyvas 2004/35/EB ar 
2003/87/EB nenumatyta atsakomybė už 
žalą ir (arba) jei nepakanka esamų 
finansinių garantijų ar jų nėra.

Or. en

Pagrindimas

Atskiro rezervinio fondo sukūrimas suteiks valstybėms narėms papildomą finansinę garantiją 
padengti stebėsenos, priežiūros ir padarinių likvidavimo išlaidas kai tik operatoriai perduoda 
atsakomybę už saugyklas.   Tai taip pat suteiks valstybėms narėms papildomą pajamų šaltinį 
net ir operatorių nemokumo atveju ar atsakomybės atvejais, nenumatytais Direktyvose 
2004/35/EB ir 2003/87/EB.
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Pakeitimas 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Kiekvienoje valstybėje narėje įkuriamas 
atskiras rezervinis fondas, kurį sudaro 
metinės įplaukos, kurias kartu moka 
saugyklų operatoriai ir elektros energijos 
gamintojai. Fondą valdo ir kontroliuoja 
kompetentinga institucija. Operatorių 
įnašas yra proporcingas  saugyklos 
pajėgumo, apskaičiuoto pagal CO2 tūrio 
vienetus, operatorių atliktos veiklos bei 
saugyklos rizikos pobūdžio, nustatyto 
pagal 1 priedo reikalavimus. Įnašą 
nustojama mokėti perdavus atsakomybę 
kompetentingai institucijai. Fondo lėšos 
naudojamos  stebėsenos ir atkuriamųjų 
priemonių išlaidoms, tradicinės civilinės 
atsakomybės (pvz., už žalą turtui, 
sveikatai, nuosavybei ir t. t.) išlaidoms ir 
žalos aplinkai išlaidoms padengti, kai 
atsakomybė jau perduota ir, išimtiniais 
atvejais, kai atsakomybė dar neperduota, 
jei pagal Direktyvas 2004/35/EB ar 
2003/87/EB nenumatyta atsakomybė už 
žalą ir (arba) jei nepakanka esamų 
finansinių garantijų ar jų nėra.

Or. en

Pagrindimas

Elektros energijos gamintojai ir saugyklų operatoriai daro bendrą įnašą į fondą, kuris 
skiriamas padengti stebėsenos ir atkuriamųjų priemonių išlaidas bei žalos atlyginimo 
išlaidas, kai tik perduodama atsakomybė.
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Pakeitimas 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis. Todėl 
vamzdynai, kuriems suteikiami nauji 
leidimai, projektuojami taip, kad galėtų 
priimti bet kokį CO2 srautą, atitinkantį 
tam tikrus minimalius reikalavimus, kurie 
bus apibrėžti pagal komitologijos 
procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas leidžia išvengti naudojimosi apribojimų ir diskriminacijos remiantis tariamu 
techniniu nesuderinamumu.   Pagal jį kiekvieną Europos gamyklų statytojas taip pat 
užtikrinamas, kad jo surinktas CO2 (jei jis bus paruoštas ir atitiks tam tikrą kokybės 
standartą) nebus nepriimamas į transporto tinklą dėl techninio nesuderinamumo.  

Pakeitimas 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad potencialūs naudotojai 
turėtų teisę naudotis CO2 vamzdynų 
tinklais ir saugyklomis geologiniam 
susidariusio ir surinkto CO2 saugojimui 
pagal šio straipsnio 2–4 dalis. Naudotojai 
padengia visas naudojimosi minėtaisiais 
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tinklais ir saugyklomis išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Elektros energijos gamintojai padengia išmetamo CO2 transportavimo (ir, galiausiai, 
saugojimo) išlaidas.

Pakeitimas 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu 
ir užtikrinama transporto operatorių, 
kurie turi būti visiškai nepriklausomi 
nuo saugyklų operatorių ir nuo
naudotojų (t. y. elektros energijos 
gamintojų). Valstybė narė naudojimosi 
teisę suteikia sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama į:

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti laisvą konkurenciją ir lygų naudojimąsi, transporto operatoriai turi būti 
visiškai nepriklausomi nuo saugyklų operatorių ir elektros energijos gamintojų.

Pakeitimas 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prieiga 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prieiga 
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suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

suteikiama skaidriu, objektyviu ir 
nediskriminaciniu valstybės narės 
nustatytu būdu. Valstybė narė naudojimosi 
teisę suteikia sąžiningai ir atvirai, 
atsižvelgdama į:

Or. en

Pagrindimas

Naudojimosi teisę  garantuoja skaidrūs ir objektyvūs valstybių narių kriterijai. 

Pakeitimas 379
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prieiga 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta prieiga 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai, atvirai ir nediskriminuodama, 
atsižvelgdama į:

Or. en

Pagrindimas

Kadangi sąvoka „sąžiningas“ apima subjektyvų ir moralinį elementą, ji gali sukelti aiškinimo 
problemų. Terminas „nediskriminuojantis“ yra bendras.

Pakeitimas 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
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Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia 
atvirai ir nediskriminuodama, 
atsižvelgdama į: 

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienam operatoriui labai svarbi atvira ir nediskriminacinė naudojimosi teisė 
sąžiningomis sąlygomis. 

.

Pakeitimas 381
Riitta Myller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę suteikia
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta teisė 
suteikiama valstybės narės nustatytu būdu. 
Valstybė narė naudojimosi teisę užtikrina
sąžiningai ir atvirai, atsižvelgdama į:

Or. fi

Pakeitimas 382
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) esamą ir potencialų saugojimo 
pajėgumą 4 straipsnyje nurodytose 
teritorijose ir esamą ir potencialų
vamzdynų pajėgumą;

(a) esamą saugojimo pajėgumą 4 
straipsnyje nurodytose teritorijose ir esamą 
vamzdynų pajėgumą; 

Or. en



AM\734311LT.doc 31/68 PE409.632v01-00

LT

Pagrindimas

Išbraukimas pagal pasiūlytas pagrįstas sąlygas – tai, pagal mūsų apskaičiavimus, atitiktų 
pratęsimo įsipareigojimą. Ekonominio gyvybingumo prasme, atsižvelgiant į dideles 
investavimo išlaidas, su klientais įmanoma sudaryti ilgalaikes sutartis dėl 
transportavimo/saugyklų prieigos.

Pakeitimas 383
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnies 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiek ji yra įsipareigojusi sumažinti 
CO2 pagal tarptautinius teisės aktus ir 
Bendrijos teisės aktus, rinkdama CO2 ir 
atlikdama jo geologinį saugojimą; 

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas visas sakinys. Konkrečių įsipareigojimų dėl sumažinimo pagal tarptautines ir 
Europos sutartis ar standartų dėl naudojimosi reglamentų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje 
įtraukimas nepadeda – dėl to su operatoriais skirtingose valstybėse narėse gali būti 
nevienodai elgiamasi.

Pakeitimas 384
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) būtinybę gerbti tinkamai pagrįstus 
saugyklos arba CO2 vamzdynų tinklo 
savininko ar operatoriaus poreikius ir visų 
kitų saugyklos ar tinklo, arba atitinkamų 
perdirbimo įmonių ar perdirbimo įrenginių 
vartotojų, kuriems gali būti daroma įtaka, 
interesus; ir

(d) būtinybę gerbti tinkamai pagrįstus 
saugyklos arba CO2 vamzdynų tinklo 
savininko ar operatoriaus poreikius ir visų 
kitų saugyklos ar tinklo, arba atitinkamų 
perdirbimo įmonių ar perdirbimo įrenginių 
vartotojų, kuriems gali būti daroma įtaka, 
interesus. Šie pagrįsti saugyklos ar CO2 
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vamzdynų tinklo savininko ar 
operatoriaus poreikiai pirmiausia 
užtikrina galimybę transportuoti/saugoti 
savo pagamintą/atskirą CO2 srautą, 
atsižvelgus į pajėgumą bei būtinos 
finansinės garantijos, reikalingos 
infrastruktūross ar įrenginių veiklos 
plėtrai, palaikymą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausias tikslas turėtų būti CO2 saugyklų/vamzdynų tinklų operatorių atitinkamas 
naudojimasis CCS įrenginiais saugant CO2 srautą ir bandymas pasiekti privalomą CO2 
sumažinimo tikslą, kad atsirastų stimulas investuoti dideles sumas į atitinkamą būtinų 
įrenginių statybą. 

Pakeitimas 385
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) poreikis užtikrinti, kad numatytos 
tokios nuostatos dėl tarptautinio ir 
tranzitinio CO2 pasiskirstymo sąlygų, 
kurios leistų išvengti iškreiptos 
konkurencijos dėl potencialių ES 
naudotojų geografinės padėties. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybių narių, tokių, kaip Graikija, operatoriai nepatirtų nepatogumų 
dėl geografinės padėties ar galimo saugyklų plėtros apribojimo.
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Pakeitimas 386
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. CO2 vamzdynų tinklo operatoriai gali 
neleisti naudotis tinklu ir saugyklų 
operatoriai gali neleisti naudotis saugykla, 
jei nepakanka jų pajėgumų. Kiekvienas 
nesutikimas turi būti tinkamai pagrįstas.

3. CO2 vamzdynų tinklo operatoriai gali 
neleisti naudotis tinklu ir saugyklų 
operatoriai gali neleisti naudotis saugykla, 
jei nepakanka jų pajėgumų ar tai yra 
ekonomiškai nenaudinga. Kiekvienas 
nesutikimas turi būti tinkamai pagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

Panašiais Europos ir valstybių narių nacionaliniais teisės aktais dėl dujų rinkos/dujų
transportavimo iš esmės daromos panašios išimtys, kurios yra pagrįstos ir pateisinamos.

Pakeitimas 387
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Išimtys

1. Pagrindinei CCS infrastruktūrai 
nurodytą laiką gali būti netaikomos 20 
straipsnio nuostatos dėl šių priežasčių: 
(a) investicijos rizika yra tokia, kad, 
nepadarius išimties, investicija būtų 
negalima; 
(b) išimtis nėra nuostolinga konkurencijai 
ar veiksmingam CCS rinkos 
funkcionavimui. 
2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos atskirais atvejais gali nuspręsti 
taikyti 1 dalyje nurodytas išimtis. Jei 
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atitinkama infrastruktūra įsikūrusi ne 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų priimti bendrą 
sprendimą. Išimtims  taikomos tokios 
sąlygos: 
(a) išimtį galima padaryti visam 
infrastruktūros objektui arba jo daliai; 
(b) priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama 
į poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl 
sąlygų ypač atsižvelgiama į sutarčių 
trukmę, papildomus pajėgumus, kuriuos 
planuojama sukurti,, projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir į nacionalines 
aplinkybes; 
(c) taikydama išimtį, kompetentinga 
institucija gali priimti sprendimą, 
nustatantį pajėgumų valdymo ir
paskirstymo taisykles ir mechanizmus, jei 
tai netrukdo ilgalaikių sutarčių 
įgyvendinimui; 
(d) sprendimas dėl išimties, kartu su 
galimomis sąlygomis, tinkamai 
pagrindžiamas ir paskelbiamas. 
3. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos atlieka aiškią ir patikimą 
procedūrą dėl sprendimų apskundimo 
pagal šį straipsnį. 
4. Sąlygos patvirtinti išimtį, suteikiamą 
pagal šį straipsnį, nekeičiamos atgaline 
data be visų šalių sutikimo.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva pristatoma nuostata, leidžianti valstybėms narėms netaikyti reguliuojamos trečiųjų 
šalių prieigos prie CCS infrastruktūros taisyklių. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
įdiegimas pareikalaus didelių investicijų į infrastruktūrą. Norėdami pritraukti pakankamai 
kapitalo, investuotojai turi būti užtikrinti, kad galės gauti daug pelno.  Šis pakeitimas 
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grindžiamas Direktyvos 2003/55/EB 22 straipsniu (antrąja dujų direktyva).

Pakeitimas 388
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Išimtys

1. Paprašius pagrindinei naujai CCS 
infrastruktūrai ribotą laikotarpį gali būti 
netaikomos 20 straipsnio nuostatos, kai 
tenkinamos šios sąlygos:
(a) investicijos rizikos laipsnis turi būti 
toks, kad, neatleidus nuo reikalavimų, 
investicija būtų negalima;
(b) išimtis nedaro neigiamo poveikio 
veiksmingam CCS rinkos veikimui.
2. Reguliavimo institucija atskirais 
atvejais gali nuspręsti taikyti 1 ir 2 dalyse 
nurodytą išimtį. Jei minėtoji 
infrastruktūra yra ne vienos valstybės 
narės teritorijoje, kompetentingos 
institucijos priima bendrą sprendimą. 
"EUROPASS mokymui" taikomos tokios 
sąlygos:
(a) išimtį galima daryti visam naujam 
infrastruktūros objektui arba 
atitinkamoms jų dalims ar infrastruktūros 
objektui, kurio pajėgumas padidėjo arba 
buvo pakeistas, arba tik jo dalims;
(b) Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama 
į poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į sutarčių 
trukmę, papildomus pajėgumus, kuriuos 
planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų 
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pakeitimus, projekto įgyvendinimo 
laikotarpį ir į nacionalines aplinkybes.
(c) Taikydama išimtį, atitinkama valdžios 
institucija gali priimti sprendimą, 
nustatantį pajėgumų valdymo ir 
paskirstymo taisykles ir mechanizmus, jei 
tai netrukdo ilgalaikių sutarčių 
įgyvendinimui.
(d) Sprendimas dėl išimties, kartu su 
galimomis b punkte nurodytomis 
sąlygomis, tinkamai pagrindžiamas ir 
paskelbiamas.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame OGP pasiūlytam neesminiam 20a straipsnio (naujas) pakeitimui. Kadangi nėra 
CO2 surinkimo, transportavimo ir izoliavimo infrastruktūros, pakanka, kad valstybės narės 
gali taikyti reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos išimtį. Panašios taisyklės numatytos ir 
Europos atitinkamų nacionalinių dujų rinkų (dujų transportavimo) reglamentuose.

Pakeitimas 389
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tarpvalstybiniai ginčai, susiję su 
valstybių narių ir trečiųjų šalių santykiais, 
sprendžiami taikant tarptautinę teisę.

Or. pl

Pagrindimas

Geosferos dalis, kurioje bus saugyklos kompleksas, gali pasirodyti didesnė, nei iki šiol buvo 
pateikiama geologiniuose tyrimuose, ir gali driektis už sienų, trečiųjų šalių teritorijoje.
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Pakeitimas 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai CO2, transportuojamas per daugiau nei 
vienos valstybės narės teritoriją arba kai 
saugykla ar saugyklų kompleksas yra 
daugiau nei vienos valstybės narės 
teritorijoje, atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos laikosi šios 
direktyvos ir bendrai kitų atitinkamų 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų.

Kai CO2, transportuojamas per daugiau nei 
vienos valstybės narės teritoriją arba kai 
saugykla ar saugyklų kompleksas yra 
daugiau nei vienos valstybės narės 
teritorijoje, atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos laikosi šios 
direktyvos ir bendrai kitų atitinkamų 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų. Kalbant 
apie tarpvalstybinio masto saugyklas, už 
leidimų išdavimą atsakinga tos valstybės 
narės kompetentinga nacionalinė 
institucija, kurios teritorijoje bus didesnė 
numatomos įrengti saugyklos dalis.

Or. de

Pagrindimas

Padedama užtikrinti su pareigomis ir atsakomybe susijusį aiškumą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai CO2 transportuojamas per daugiau 
kaip vienos valstybės teritoriją arba kai 
saugykla ar jos kompleksas yra daugiau 
kaip vienos valstybės teritorijoje, 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos drauge laikosi šios direktyvos 
reikalavimų ir kartu kitų susijusių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų.

Kai CO2 transportuojamas per daugiau 
kaip vienos valstybės teritoriją arba kai 
saugykla ar jos kompleksas yra daugiau 
kaip vienos valstybės teritorijoje, 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos drauge laikosi šios direktyvos 
reikalavimų ir kartu kitų susijusių 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų. Kalbant 
apie tarpvalstybinio masto saugyklas 
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pasakytina, kad už leidimų išdavimą 
atsakinga tos valstybės narės nacionalinė 
institucija, kurios teritorijoje bus 
didžiausia numatomos įrengti saugyklos 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimos pareigos.

Pakeitimas 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija sudaro ir 
tvarko visų uždarytų saugyklų ir aplinkinių 
saugyklų kompleksų registrus, įskaitant jų 
erdvinio masto žemėlapius.

1. Kompetentinga institucija sudaro ir 
tvarko visų uždarytų saugyklų ir aplinkinių 
saugyklų kompleksų registrus, įskaitant jų 
erdvinio masto žemėlapius bei kitą 
informaciją, svarbią nustatant, ar 
saugomas CO2 yra sandariai ir ilgam 
laikui izoliuotas.

Or. de

Pagrindimas

Registre bus pateikiama visa reikalinga informacija, kuri padės nustatyti ir įvertinti riziką, 
kylančią dėl saugyklos komplekso ir jam pavojingos veiklos. Šiam tikslui įgyvendinti vien tik 
žemėlapių neužtenka.
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Pakeitimas 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Parama pradiniam etapui

Komisija vėliausiai iki 2008 m. pabaigos 
parengs paramos CCS pradiniam etapui 
finansavimo planą. Nuo 2008 m. iki 
2012 m. ši finansavimo priemonė gali būti 
finansuojama nepanaudotomis ES 
biudžeto lėšomis, o nuo 2013 m. gali būti 
naudojama dalis pajamų, gautų 
parduodant ES emisijos leidimus 
aukcionuose.

Or. de

Pagrindimas

Reikalingas konkretus CCS finansavimo būdas, siekiant, kad projektas būtų perspektyvus ir 
būtų įgyvendinamas visoje Europoje, o minėtosios technologijos būtų plačiai taikomos.

Pakeitimas 394
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 85/337/EEB
I priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Daugiau kaip 800 milimetrų skersmens 
ir daugiau kaip 40 kilometrų ilgio 
vamzdynai dujoms, naftai, cheminėms 
medžiagoms vežti ir vamzdynai 
geologiniam saugojimui skirtiems anglies 
dioksido srautams vežti, įskaitant 
susijusias slėgines.

16. Daugiau kaip 800 milimetrų skersmens 
ir daugiau kaip 40 kilometrų ilgio 
vamzdynai, skirti:
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(a) dujoms, naftai arba cheminėms 
medžiagoms vežti;

(b) geologiniam saugojimui skirtiems 
anglies dioksido srautams, įskaitant 
susijusias slėgines, vežti.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti siūlomą apibrėžtį. Mūsų aiškinimas yra toks: apibrėžtyje apibūdinamos 
prijungtos slėginės ir vamzdynai bet kokiems srautams vežti patenka į Poveikio aplinkai 
įvertinimo direktyvos taikymo sritį . Dėl šios priežasties siūlome pateikiamą tekstą.

Pakeitimas 395
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 85/337/EEB
I priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Daugiau kaip 800 milimetrų skersmens 
ir daugiau kaip 40 kilometrų ilgio 
vamzdynai dujoms, naftai, cheminėms 
medžiagoms vežti ir vamzdynai 
geologiniam saugojimui skirtiems anglies 
dioksido srautams vežti, įskaitant 
susijusias slėgines.

16. Daugiau kaip 800 milimetrų skersmens 
ir daugiau kaip 40 kilometrų ilgio 
vamzdynai dujoms, naftai, cheminėms 
medžiagoms vežti ir vamzdynai 
geologiniam saugojimui skirtiems anglies 
dioksido srautams vežti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu „įskaitant susijusias slėgines“, kurioms nenustatyta pajėgumo viršutinė riba, be 
jokio pagrindimo išplečiama poveikio aplinkai įvertinimo taikymo sritis. Nuo šiol slėginės 
pateks į poveikio aplinkai įvertinimo taikymo sritį tik tuo atveju, jei jos priklausys tam tikro 
dydžio kategorijoms, o ne nepaisant jokių viršutinių ribų.
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Pakeitimas 396
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 96/61/EB
9 straipsnio 3 dalies 3–6 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 96/61/EB 9 straipsnio 3 dalies 
trečia, ketvirta, penkta ir šešta pastraipos 
išbraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2003 m. Prekybos taršos leidimais direktyvą uždrausta taikyti 1996 m. direktyvą dėl 
integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) didelių pramonės įrenginių išmetamo CO2 
kiekiui reguliuoti, išskyrus tam tikras ypatingas aplinkybes. Būtina skubiai sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, todėl reikia naudoti ne tik Europos prekybos 
taršos leidimais sistemą, bet ir kitas priemones, pvz., su rezultatais susijusias CO2 išmetamų 
dujų kiekio normas. Taigi minėtasis draudimas nebetinka ir turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 96/61/EB
9 straipsnio 3 dalies 3–6 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 96/61/EB 9 straipsnio 3 dalies 
trečia, ketvirta, penkta ir šešta pastraipos 
išbraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2003 m. Prekybos taršos leidimais direktyvą uždrausta taikyti 1996 m. direktyvą dėl 
integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) didelių pramonės įrenginių išmetamo CO2 
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kiekiui reguliuoti, išskyrus tam tikras ypatingas aplinkybes. Būtina skubiai sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, todėl reikia naudoti ne tik Europos prekybos 
taršos leidimais sistemą, bet ir kitas priemones, pvz., su rezultatais susijusias CO2 išmetamų 
dujų kiekio normas. Taigi minėtasis draudimas nebetinka ir turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 398
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnis
Direktyva 2000/60/EB
11 straipsnio 3 dalies j punkto 3 a įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– saugoti skirtus anglies dioksido srautus 
suleisti į geologines formacijas, kurios dėl 
gamtinių priežasčių niekuomet netiks 
kitiems tikslams, jei toks suleidimas yra 
leidžiamas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą XX/XX/EB(*);

– saugoti skirtus anglies dioksido srautus 
suleisti į geologines formacijas, kurios dėl 
gamtinių priežasčių niekuomet netiks 
kitiems tikslams, ir manoma, kad jos yra 
izoliuotos, kalbant apie CO2 migraciją, jei 
toks suleidimas yra leidžiamas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
XX/XX/EB(*);

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis atsargumo principu reikėtų iš dalies pakeisti projekto 31 straipsnį.

Pakeitimas 399
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas toks 
9a straipsnis:

Išbraukta.
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9 a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 
CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą.

Or. de

Pagrindimas

CCS šiuo metu yra vis dar tiriamas ir kuriamas. Kol kas dar nėra iš anksto numatytų CO2 
surinkimo ar surinkto CO2 transportavimo ir saugojimo tolesnių techninių sprendimų. Todėl 
dar negalima tokioms technologijoms taikyti reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimų.
Logiška, kad įpareigojimas pasirengti surinkti anglies dvideginį taip pat neturėtų būti 
taikomas, kol nėra informacijos apie visos CCS technologinės grandinės tinkamą taikymą.

Pakeitimas 400
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2001/80/EB pakeitimas

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas 9a 
straipsnis:
„9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 300 
arba daugiau megavatų galingumo kurą 
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deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 
CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į
CO2 surinkimą. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2001/80/EB pakeitimas

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas 9a 
straipsnis:
„9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 300 
arba daugiau megavatų galingumo kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
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statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 
CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 402
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis 9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, licencijos originalas 
buvo išduotas įsigaliojus Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvai 
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direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai CO2 
surinkti ir suspausti, ir kad būtų įvertinta,
ar yra tinkamų saugyklų ir tinkamų 
vamzdynų bei techninės jų modifikavimo 
galimybės atsižvelgiant į CO2 surinkimą.

XX/XX/EB(*), būtų atliktas tinkamas 
įvertinimas, ar yra pakankamai vietos 
įrangai, reikalingai CO2 surinkti ir 
suspausti, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei būtų įvertintos
techninės jų modifikavimo galimybės 
atsižvelgiant į CO2 surinkimą.
Sprendžiant, ar taikyti minėtąsias 
priemones, bus atsižvelgiama į 
papildomos kapitalo išlaidas ir 
apskaičiuotą laiką, skirtus modifikacijai 
Kalbant apie licencijas, išduodamas 
didinant veikiančių elektrinių galingumą 
ar joms pereinant prie kito kuro, nebus
reikalaujama atlikti minėtąjį vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

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 disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più 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 è particolarmente critica.

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

Pakeitimas 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis 9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai 
CO2 surinkti ir suspausti, ir kad būtų 
įvertinta, ar yra tinkamų saugyklų ir 
tinkamų vamzdynų bei techninės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jokiems
200 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), nebūtų
suteikiamas leidimas, jei juos 
eksploatuojant į atmosferą išmetamo CO2 
kiekis viršija 350 gramų vienai 
pagamintos elektros energijos 
kilovatvalandei.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus klimato srityje, reikia elektros energijos gamintojams 
nustatyti didžiausius leistinus išmetamo CO2 kiekio lygius.

Pakeitimas 404
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas toks 
9a straipsnis:

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas toks 
9a straipsnis:

9 a straipsnis 9 a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
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licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai CO2 
surinkti ir suspausti, ir kad būtų įvertinta, 
ar yra tinkamų saugyklų ir tinkamų 
vamzdynų bei techninės jų modifikavimo 
galimybės atsižvelgiant į CO2 surinkimą. 

licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai CO2 
surinkti ir suspausti, ir kad būtų įvertinta, 
ar yra tinkamų saugyklų ir tinkamų 
vamzdynų bei techninės jų modifikavimo 
galimybės atsižvelgiant į CO2 surinkimą. 
Efektyvios termofikacinės elektrinės, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EEB, 
atleidžiamos nuo šių įsipareigojimų.

Or. de

Pagrindimas

Efektyvios termofikacinės elektrinės turi būti statomos ten, kur yra daugiausia šilumos 
vartotojų. CO2 surinkimo įrenginių vietos poreikiams skirtos išlaidos būna labai didelės, kai 
įrenginiai yra netoli gyvenamųjų rajonų, todėl efektyvios termofikacinės elektrinės patenka į 
konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį. Tai nepadeda spręsti klimato kaitos problemų, t. y. 
nepadeda siekti tikslo, kurio labai padėtų siekti itin efektyvios termofikacinės elektrinės.

Pakeitimas 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas toks 
9a straipsnis:

Direktyvoje 2001/80/EB įterpiamas toks 
9a straipsnis:

9 a straipsnis 9 a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai CO2 
surinkti ir suspausti, ir kad būtų įvertinta, 

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
statybos licencijos originalas arba, jeigu 
tokios tvarkos nėra, eksploatacijos 
licencijos originalas buvo išduotas 
įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvai XX/XX/EB(*), būtų 
pakankamai vietos įrangai, reikalingai CO2 
surinkti ir suspausti, ir kad būtų įvertinta, 
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ar yra tinkamų saugyklų ir tinkamų 
vamzdynų bei techninės jų modifikavimo 
galimybės atsižvelgiant į CO2 surinkimą. 

ar yra tinkamų saugyklų ir tinkamų 
vamzdynų bei techninės ir finansinės jų 
modifikavimo galimybės atsižvelgiant į 
CO2 surinkimą.

Or. de

Pagrindimas

Taip pat reikia įvertinti ne tik technines, bet ir finansines CO2 surinkimo galimybes.

Pakeitimas 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis bus taikoma visiems kurą 
deginantiems įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus klimato srityje, reikia elektros energijos gamintojams 
nustatyti didžiausius leistinus išmetamo CO2 kiekio lygius.

Pakeitimas 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
200 arba daugiau megavatų galingumo 
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kurą deginantys elektros įrenginiai, kurių 
numatomas išmetimas viršys 350g 
CO2/Kwh ir todėl yra prašoma pirminio 
statybos leidimo 2015 m. sausio 1 d. ar 
vėliau, būtų eksploatuojamos taip, kad 
mažiausiai 90 % jų išmetamo CO2 būtų 
surenkama, po to transportuojama ir 
saugojama tinkamose geologinėse 
formacijose, arba kad atitinkamas 
išmetimo sumažinimas būtų užtikrintas 
kitomis priemonėmis. Neturint statybos 
leidimo galioja pradinis eksploatacijos 
leidimas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 408
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
300 arba daugiau megavatų galingumo 
kurą deginantys elektros įrenginiai, kurių 
numatomas išmetimas viršys 500g 
CO2/Kwh ir todėl yra prašoma pirminio 
statybos leidimo, arba nuo 2015 m. sausio 
1 d. būtų eksploatuojamos taip, kad 
mažiausiai 90 % jų išmetamo CO2 būtų 
surenkama, po to transportuojama ir 
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saugojama tinkamose geologinėse 
formacijose, arba kad atitinkamas 
išmetimo sumažinimas būtų užtikrintas 
kitomis priemonėmis.
Neturint statybos licencijos naudojamas 
eksploatacijos licencijos originalas.

Or. en

Pagrindimas

Kurą deginantiems elektros įrenginiams, kuriems leidimai buvo išduoti nuo 2015 m., turėtų 
būti taikoma 500g CO2/Kwh išmetamų dujų kiekio norma. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad visi 
įrenginiai ateityje išmes tokį patį CO2 kiekį kaip ir modernios dujomis kūrenamos elektrinės 
(šiuo metu jos yra veiksmingiausios ir mažiausiai CO2 išmetančios angliavandenilius 
naudojančios technologijos). Šis skaičius ateityje turėtų būti dar sumažintas siekiant 
paskatinti dar labiau sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 409
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnis
Direktyva 2001/80/EEB
9 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2012 m. Komisija įvertina esamą 
technologinę pažangą ir naujausius 
mokslinius duomenis ir, paaiškėjus, kad 
privalomi reikalavimai uždrausti naudoti 
anglimi kūrenamas elektrines, kuriose 
nėra anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo įrenginių, negali būti įvykdyti 
iki nustatyto termino vienai ar daugiau 
valstybių narių nepatiriant 
neproporcingai didelių išlaidų, Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl išimtinės 
finansavimo tvarkos arba dėl 1a ir 
1b straipsniuose nustatytų terminų 
atidėjimo.

Or. en
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Pagrindimas

CCS turi būti privalomas elektrinėms, kurioms leidimai buvo išduoti nuo 2015 m., siekiant, 
kad 2020-aisiais veiktų kuo mažiau tradicinių anglimi kūrenamų elektrinių ir nebūtų 
sumenkinamos kitos pastangos sumažinti išmetamo CO2 kiekį.  Taikant privalomą 
reikalavimą bus paskatinta technologijų plėtra ir sumažintos išlaidos. Tai jau buvo pasiekta 
daugelyje kitų aplinkos politikos sričių. Tačiau reikia užtikrinti nepertraukiamą elektros 
energijos tiekimą!  šiuo pakeitimu siūlomas „atsargos“ mechanizmas, jei vienoje ar daugiau 
valstybių narių iškils tam tikrų problemų.

Pakeitimas 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnis
Direktyva 2004/35/EB
III priedo 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Saugyklų eksploatacija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
XX/XX/EB(*);

14. Geologiniam saugojimui skirto CO2 
transportavimas ir saugyklų eksploatacija 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą XX/XX/EB(*).;

Or. en

Pagrindimas

CO2 transportavimas taip pat turėtų būti įtrauktas į Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą (Direktyva 2004/35/EB).

Pakeitimas 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnis
Direktyva 2004/35/EB
III priedo 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2004/35/EB III priedas 
papildomas 14 dalimi:

Direktyvos 2004/35/EB III priedas 
papildomas 14 dalimi:

‘14. Saugyklų eksploatacija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 

‘14. Saugyklų eksploatacija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
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XX/XX/EB(*); XX/XX/EB(*), kol atsakomybė 
perduodama kompetentingai institucijai;

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė, kuri apsiriboja saugyklų eksploatacija, gali reikšti, kad uždarius 
saugyklą aplinkai padarytai žalai nebus taikoma Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą atsakomybės sistema. Siūlomuose pakeitimuose paaiškinama, kad operatorius tebėra 
atsakingas už aplinkai padarytos žalos panaikinimą tol, kol atsakomybė perduodama 
kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Persvarstymas

CO2 saugaus geologinio saugojimo 
klausimas bus persvarstytas ne vėliau kaip 
2011 m. birželio 30 d. Jeigu bus įrodymų, 
kad CO2 gali būti saugiai ir nuspėjamai 
tvarkomas, ne vėliau kaip 2020 m. visoms 
veikiančioms elektrinėms bus taikoma 
Direktyvos 2001/80/EB 9a straipsnyje 
nustatyta išmetamųjų teršalų ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. bus pakankamai tikrais faktais paremtų duomenų apie 
galimybę nuspėti ir valdyti saugomą CO2. Todėl išmetamųjų teršalų ribinę vertę bus galima 
taikyti visoms veikiančioms elektrinėms, kurių išmetimas viršija 350g CO2/kWh ribą.
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Pakeitimas 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Persvarstymas

CO2 saugaus geologinio saugojimo 
klausimas bus persvarstytas ne vėliau kaip 
2011 m. birželio 30 d. Jeigu bus įrodymų, 
kad CO2 gali būti saugiai ir nuspėjamai 
tvarkomas, ne vėliau kaip nuo 2020 m. 
visoms veikiančioms elektrinėms bus 
taikomos Direktyvos 2001/80/EB 
9a straipsnyje nustatytos išmetamųjų 
teršalų ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. bus pakankamai tikrais faktais paremtų duomenų apie 
galimybę nuspėti ir valdyti saugomą CO2. Todėl išmetamųjų teršalų ribinę vertę bus galima 
taikyti visoms veikiančioms elektrinėms, kurių išmetimas viršija 350g CO2/kWh ribą.

Pakeitimas 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Persvarstymas ir tolesnė plėtra
1. Remiantis patirtimi įgyta taikant šia 
direktyvą, įskaitant 25 straipsnyje 
nurodytas ataskaitas, ir ypač atsižvelgiant 
į patirtį, įgytą diegiant CCS 
parodomuosius įrenginius, atsižvelgiant į 
technikos pažangą ir naujausius 
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mokslinius duomenis, Komisija ne vėliau 
kaip iki 2016 m. parengs šios direktyvos 
taikymo ataskaitą, atsižvelgdama inter 
alia į:
(a) ar ilgalaikis CO2 surinkimas minėtu 
būdu padėjo išvengti arba sumažino 
neigiamą poveikį aplinkai ir ar nebekelia 
pavojaus žmogaus sveikatai;
(b) kurą deginantiems įrenginiams, kurių 
galia yra 300 megavatų ar didesnė, 
taikomas nuostatas, atsižvelgiant į 
32 straipsnį;
(c) nuostatas dėl trečiosioms šalims 
suteikiamos prieigos (20 ir 21 straipsniai);
2. Komisija pateiks ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, prireikus kartu 
pateikdama teisės aktų pasiūlymus.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgdama į technikos pažangą ir naujausius mokslinius duomenis, Komisija persvarstys 
direktyvą.

Pakeitimas 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
1. Vėliausiai iki 2018 m. gruodžio 22 d., o 
vėliau – kas šešerius metus, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą.
2. Vertindama Komisija visų pirma 
atsižvelgia į: 
– procedūras [...], susijusias su Komisijos 
atliekamomis leidimų saugoti projektų 
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peržiūromis (10 straipsnis) bei sprendimų 
dėl atsakomybės perdavimo projektais 
(18 straipsnis);
– patirtį, įgytą įgyvendinant nuostatas dėl 
20 ir 21 straipsniuose nurodytos 
trečiosioms šalims suteikiamos prieigos;
– galimybę pateikti reikalavimą, taikomą 
naujų didelių kurą deginančių įrenginių 
projektams, susijusiems su išmetamo CO2 
surinkimu ir saugojimu, arba projektų, 
susijusių su CO2 surinkimui skirtų 
projektų plėtojimui, ir tokio reikalavimo 
taikymo sritį;
– tolesnį I ir II prieduose nurodytų 
kriterijų plėtojimą ir atnaujinimą;
ir prireikus pateiks pasiūlymą dėl 
direktyvos patikslinimo [...].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu turima informacija apie anglies dioksido geologinį saugojimą yra nepakankama, 
kad jau būtų galima taikyti minėtąjį reikalavimą. Mes siūlome apsvarstyti galimybę taikyti 
reikalavimą, susijusį su surinkimu, tačiau tai daryti ne anksčiau, nei direktyva bus 
persvarstoma pagal 35a straipsnį. Išlaidos, susijusios su CCS, neturėtų būti užkrautos 
energijos sektoriui tol, kol technologijos nebus visiškai ištirtos demonstravimo projektų metu.
Galima teigti, kad pagrįstos tik su CO2 surinkimo, transportavimo ir geologinio saugojimo 
moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra susijusios išlaidos.

Pakeitimas 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[1 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[2 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
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bei šios direktyvos atitikmenų lentelę. bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu turima informacija apie anglies dioksido geologinį saugojimą yra nepakankama, 
kad jau būtų galima taikyti minėtąjį reikalavimą. Mes siūlome apsvarstyti galimybę taikyti 
reikalavimą, susijusį su surinkimu, tačiau tai daryti ne anksčiau, nei direktyva bus 
persvarstoma pagal 35a straipsnį. Išlaidos, susijusios su CCS, neturėtų būti užkrautos 
energijos sektoriui tol, kol technologijos nebus visiškai ištirtos demonstravimo projektų metu
Galima teigti, kad pagrįstos tik su CO2 surinkimo, transportavimo ir geologinio saugojimo 
moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra susijusios išlaidos.

Pakeitimas 417
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[1 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip
[2 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Vienų metų laikotarpis, skirtas perkėlimui į nacionalinę teisę, per trumpas, todėl siūloma 
numatyti dvejų metų perkėlimo laikotarpį.
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Pakeitimas 418
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[1 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[2 metai po paskelbimo], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. en

Pakeitimas 419
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Persvarstymas

Užbaigus 12  demonstravimo projektų , 
Komisija, atsižvelgdama į technologinę 
pažangą, iki 2016 m. sausio 1 d. įvertina 
šių projektų veiklą bei perspektyvas ir 
parengia ataskaitą. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija, jei reikia, pateikia 
pasiūlymą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl šios direktyvos dalinio 
pakeitimo ir nurodo jos techninius 
aspektus siekiant atsižvelgti į aplinkos ir 
saugumo vertinimų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 420
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Komisijos ataskaitos

1. Remdamasi patirtimi, įgyta vykdant 
CO2 surinkimo, geologinio sekvestravimo 
ir transportavimo veiklą, bei 
atsižvelgdama į tarptautinės padėties 
pokyčius, Komisija iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. paskelbia technologijų, 
skirtų surinkti ir saugoti CO2, išmetamą 
gaminant energiją deginant iškastinį 
kurą, plėtros ir įgyvendinimo ataskaitą.
2. Šioje ataskaitoje aptariami toliau 
minimi ir kiti aspektai: 
• technologijų diegimo pažanga, 
kurią valstybės narės padarė vykdydamos 
komercinius demonstravimo projektus;
• pažanga, padaryta plėtojant 
technologijas, įskaitant energijos 
naudojimo veiksmingumą surinkimo 
proceso metu (didesnės energijos gamybos 
sąnaudos), ir laikas, kada jos bus pradėtos 
tiekti į rinką; 
• kurą deginančių įrenginių, kurie 
naudoja šias technologijas, įrengimo ir 
eksploatacijos išlaidų naujausia sąmata;
• naujausi duomenys apie 
infrastruktūrą, tinkamą CO2 
transportavimui ir geologiniam 
saugojimui valstybėse narėse.
3. Remdamasi šia ataskaita, Komisija, jei 
reikia, pateikia pasiūlymą dėl teisės akto, 
pagal kurį būtų iš dalies pakeista 
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direktyva. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje.

atsižvelgiant į naujausius pasiekimus, 
4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje. 

Or. de

Pagrindimas

Ne visi I priede nurodyti kriterijai yra naujausi.  Kai kurie kriterijai artimi mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros etapui arba jam priklauso pvz., 3.1 etapo b punktas). Siekiant tinkamo 
paraiškų skaičiaus ir laikotarpio, per kurį jos būtų pateikiamos, reikia nustatyti sąlygą, kad 
paraiškų dokumentai gali būti pateikiami tik paraiškoms dėl naujausių pasiekimų.

Pakeitimas 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
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Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje.

4 straipsnyje nurodytoms saugykloms 
įrengti tinkamų vietų apibūdinimas ir 
įvertinimas atliekamas keturiais etapais 
pagal toliau nurodytus kriterijus ir taikant 
geriausias turimas technologijas. Nuo 
vieno ar daugiau minėtų kriterijų leidžiama 
nukrypti, jei dėl to nesumažės apibūdinimo 
ir vertinimo nauda nustatant tai, kas 
nurodyta 4 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pildymas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina sukaupti pakankamai duomenų 
numatomos saugyklos įrengimo vietos ir 
saugyklos komplekso, įskaitant 
dengiančias uolienas ir aplinkinius 
sluoksnius, įskaitant hidrauliškai susijusius 
geologinius sluoksnius, trimačiam 
erdviniam ir dinaminiam modeliui (3-D) 
sukurti. Tie duomenys turi apibūdinti bent 
šias kompleksui svarbias charakteristikas:

Būtina sukaupti pakankamai duomenų 
numatomos saugyklos įrengimo vietos ir 
saugyklos komplekso, įskaitant 
dengiančias uolienas, aplinkinius 
sluoksnius, įskaitant hidrauliškai susijusius 
geologinius sluoksnius, trimačiam 
erdviniam ir dinaminiam modeliui (3-D) 
sukurti ir pakankamai duomenų, kad būtų 
galima ateityje kurti atitinkamus plėtros 
scenarijus. Tie duomenys turi apibūdinti 
bent šias kompleksui svarbias 
charakteristikas:

Or. es
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Pagrindimas

Tokie duomenys ypač būtini vertinant nuotėkio riziką.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) saugyklos kompleksą supanti 
teritorija (supantys geologiniai sluoksniai), 
kuriai įtakos gali turėti saugykloje 
laikomas CO2;

(h) saugyklos kompleksą supanti 
teritorija (supantys geologiniai sluoksniai), 
kuriai įtakos gali turėti saugykloje 
laikomas CO2, taip pat hidraulinio vieneto 
ribos;

Or. en

Pagrindimas

Įvairių saugyklų eksploatacija, vykdoma tame pačiame hidrauliniame vienete, be jokių 
abejonių turės įtakos kitiems įrenginiams, eksploatuojamiems tame pačiame hidrauliniame 
vienete. Viename hidrauliniame vienete leidimai saugoti tuo pačiu metu išduodami tik vienam 
operatoriui.

Pakeitimas 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) saugyklos kompleksą supanti 
teritorija (supantys geologiniai sluoksniai), 
kuriai įtakos gali turėti saugykloje 
laikomas CO2;

(h) saugyklos kompleksą supanti 
teritorija (supantys geologiniai sluoksniai), 
kuriai įtakos gali turėti saugykloje 
laikomas CO2, o tam tikrais atvejais ir 
hidraulinio vieneto ribos;

Or. de
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Pagrindimas

Pritaikyti 3 straipsnio naujai 6a daliai ir 8 straipsnio naujai 1 daliai.

Pakeitimas 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo (k) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) galima sąveika su kitomis veiklos 
sritimis (pvz., angliavandenilių žvalgyba, 
eksploatacija ir saugojimu, geoterminių 
vandeningųjų horizontų naudojimu);

(k) galima sąveika su kitomis veiklos 
sritimis (pvz., angliavandenilių žvalgyba, 
eksploatacija ir saugojimu), ypač 
konkurencija su atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais (pvz., geoterminių 
vandeningųjų horizontų naudojimu) ir 
požeminio vandens atsargomis;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant saugyklų įvertinimą reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į CO2 saugojimo ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip geoterminių vandeningųjų horizontų 
naudojimas, konkurenciją.

Pakeitimas 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 etapo (l) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) atstumas iki potencialaus (-ių) CO2 
šaltinio (-ių) (įskaitant apskaičiuotą visą 
galimą CO2 masę, kurią ekonomiškai 
įmanoma saugoti).

(l) atstumas iki potencialaus (-ių) CO2 
šaltinio (-ių) (įskaitant apskaičiuotą visą 
galimą CO2 masę, kurią ekonomiškai 
įmanoma saugoti, kadangi dėl didelio 
atstumo transportavimas gali tapti 
ekonomiškai nenaudingu), taip pat tai, ar 
esama saugaus ir tinkamo vamzdynų 
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tinklo.

Or. en

Pagrindimas

CO2 transportavimas ilgą atstumą gali tapti ekonomiškai nenaudingu, todėl kompetentingos 
institucijos turi žinoti, ar tam tikroje saugojimo pajėgumas yra pakankamas.

Pakeitimas 428
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 etapo 3.1 (a) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) galimą CO2 suleidimo spartą ir
CO2 savybes; 

(a) galimą CO2 suleidimo spartą, CO2 
savybes ir jų pokyčius dėl temperatūros ir 
slėgio;

Or. en

Pagrindimas

CO2 fizinių ir cheminių savybių pokyčiai dėl temperatūros ir slėgio gali turėti įtakos 
saugumui planavimui.

Pakeitimas 429
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 etapo 3.1 (e) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) trumpalaikių ir ilgalaikių procesų 
modeliavimo rezultatus (nustatyti CO2 
pasiskirstymą ir reakciją, įskaitant CO2 
tirpimo vandenyje spartą, dešimtmečių ir 
tūkstantmečių laikotarpiui).

(e) trumpalaikių ir ilgalaikių procesų 
modeliavimo rezultatus (nustatyti CO2 
pasiskirstymą ir reakciją, įskaitant CO2 
tirpimo vandenyje spartą, dešimtmečių ir 
tūkstantmečių laikotarpiui).

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.

Pakeitimas 430
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 etapo 3.1 (f) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) slėgio tūrio kitimą saugykloje 
bėgant laikui;

(f) slėgio ir tūrio kitimą saugykloje 
bėgant laikui;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.

Pakeitimas 431
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 etapo 3.1 (o) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) migracijos spartą (atviruose 
rezervuaruose);

(o) migracijos spartą (rezervuaruose);

Or. en

Pagrindimas

Atviri rezervuarai neturėtų būti leidžiami, nes jie gali kelti pavojų žmogui ir aplinkai.
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Pakeitimas 432
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 etapo 3.3 (c) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ribiniai parametrai, lemiantys 
galimą nuotėkį (pvz., didžiausias 
rezervuaro slėgis, didžiausia suleidimo 
sparta, priklausomybė nuo skirtingų 
statinio (-ių) geologinio (-ių) modelio (-ių) 
prielaidų ir t. t.;

(c) ribiniai parametrai, lemiantys 
galimą nuotėkį (pvz., didžiausias 
rezervuaro slėgis, didžiausia suleidimo 
sparta, temperatūra, priklausomybė nuo 
skirtingų statinio (-ių) geologinio (-ių) 
modelio (-ių) prielaidų ir t. t.;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.

Pakeitimas 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 etapo (a) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Atsidengimo (uždarumo 
pažeidimo) įvertinimas, grindžiamas 
aplinkos bei virš saugyklos komplekso 
gyvenančių žmonių pasiskirstymo 
apibūdinimu ir CO2, nutekėjusio 3 etape 
nustatytais galimais nuotėkio keliais, 
pasiskirstymu ir reakcija;

(a) Atsidengimo (uždarumo 
pažeidimo) įvertinimas, grindžiamas 
aplinkos bei virš saugyklos komplekso 
gyvenančių žmonių veiklos pasiskirstymo 
apibūdinimu ir CO2, nutekėjusio 3 etape 
nustatytais galimais nuotėkio keliais, 
pasiskirstymu ir reakcija;

Or. en

Pagrindimas

Įvertinimas turi būti grindžiamas ne tik duomenimis apie aplinką ir gyventojus, bet ir apie 
vykdomą veiklą.
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Pakeitimas 434
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 etapo (b) punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Poveikio įvertinimas, grindžiamas 
konkrečių rūšių, bendruomenių arba 
buveinių jautrumu 3 etape nustatytiems 
galimiems nuotėkiams. Prireikus jis apima 
aukštesnių biosferoje (įskaitant dirvožemį, 
jūrines nuosėdas ir dugno vandenis) 
esančių CO2 koncentracijų poveikį 
(dusimas, anglies dioksido kiekio kraujyje 
padidėjimas) ir dėl nutekėjusio CO2 
minėtose aplinkose sumažinto pH 
poveikio.. Be to, vertinimas apima ir kitų 
medžiagų, kurių gali būti nutekėjusio CO2 
srautuose (arba suleidžiamame sraute 
esančių priemaišų, arba naujų medžiagų, 
susidariusių saugant CO2), poveikį. Šie 
poveikiai turi būti vertinami laikinumo 
(ilgaamžiškumo) požiūriu bei erdviniu 
masteliu ir susietos su įvairiomis galimų 
nuotėkių magnitudėmis.

(b) Poveikio įvertinimas, grindžiamas 
konkrečių rūšių, bendruomenių arba 
buveinių jautrumu 3 etape nustatytiems 
galimiems nuotėkiams. Prireikus jis apima 
aukštesnių biosferoje (įskaitant dirvožemį, 
jūrines nuosėdas ir dugno vandenis) 
esančių CO2 koncentracijų poveikį 
(dusimas, anglies dioksido kiekio kraujyje 
padidėjimas) ir dėl nutekėjusio CO2 
minėtose aplinkose sumažėjusio pH 
poveikio.. Be to, vertinimas apima ir kitų 
medžiagų, kurių gali būti nutekėjusio CO2 
srautuose (arba suleidžiamame sraute 
esančių priemaišų, arba naujų medžiagų, 
susidariusių saugant CO2), poveikį. Šie 
poveikiai turi būti vertinami laikinumo 
(ilgaamžiškumo) požiūriu bei erdviniu 
masteliu ir susietos su įvairiomis galimų 
nuotėkių magnitudėmis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo. Terminas „sumažinto“ techninėje kalboje turi kitą 
reikšmę (cheminė reakcija, kurios metu cheminės atmainos priima elektronus).

Pakeitimas 435
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 1 dalies 1,1 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos technologijos pasirinkimą 
lemia projektavimo metu turima geriausia 
patirtis. Apsvarstomos ir atitinkamai 

Stebėsenos technologijos pasirinkimą 
lemia projektavimo metu turima geriausia 
patirtis ir jis bus atnaujinamas, 
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panaudojamos šios galimybės: atsižvelgiant į tuo metu turimos geriausios 
patirties plėtojimą. Apsvarstomos ir 
atitinkamai panaudojamos šios galimybės:

Or. en

Pagrindimas

Technologinė pažanga yra labai sparti, todėl svarbu naudoti geriausią turimą patirtį.

Pakeitimas 436
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 1 dalies 1,1 (k)  punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) trimačio modeliavimo 
technologijos, taikomos siekiant gauti 
informaciją apie CO2 pliumo slėgio tūrį ir 
prisotinimo dujomis pasiskirstymą plote 
bei pjūvyje, naudojant 4 straipsnyje ir I 
priede nurodytą trimatį saugyklos 
formacijų modelį;

(k) trimačio modeliavimo 
technologijos, taikomos siekiant gauti 
informaciją apie CO2 pliumo slėgio ir 
tūrio ir prisotinimo dujomis pasiskirstymą 
plote bei pjūvyje, naudojant 4 straipsnyje ir 
I priede nurodytą trimatį saugyklos 
formacijų modelį;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.
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