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Poprawka 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli 
i gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi po 
upływie okresu 100 lat, a także po 
spełnieniu wszystkich wymogów 
dotyczących przekazania 
odpowiedzialności określonych 
w pozwoleniu na składowanie. W tym celu 
operator sporządza sprawozdanie 
potwierdzające spełnienie kryterium i 
przekazuje je właściwemu organowi, aby 
mógł on zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem geologów, problemy mogą w dalszym ciągu pojawiać się po ponad 100 latach od 
momentu zamknięcia składowiska. 

Poprawka 340
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne spoczywa 
na operatorze przez co najmniej 50-letni 
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inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli 
i gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2  będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

okres przejściowy od momentu 
zamknięcia. Przeniesienie 
odpowiedzialności na właściwy organ 
następuje pod koniec początkowego 50-
letniego okresu jedynie, jeśli i gdy 
wszystkie dostępne dowody wskazują na 
to, że składowany CO2 będzie związany w 
pełni i na stałe i spełnione są kryteria 
z zakresu przekazania odpowiedzialności 
ustanowione w pozwoleniu na 
składowanie. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryteriów i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny okres przejściowy trwający od momentu zamknięcia, w którym operator pozostaje 
odpowiedzialny za składowisko, ochroni właściwy organ przed przedwczesnym przejęciem 
odpowiedzialności za składowany CO2. Zapewni to również dodatkową zachętę do 
prawidłowego zarządzania składowiskiem i utrzymywania go w okresie eksploatacji i 
zamykania, ponieważ odpowiedzialność za składowisko będzie przez ustalony okres czasu w 
dalszym ciągu spoczywać na operatorach i nie zostaną oni z niej zwolnieni dopóki nie wykaże 
się, że składowany CO2 będzie związany i że spełnione zostały wszystkie wymogi z zakresu 
przekazania odpowiedzialności ustanowione w pozwoleniu na składowanie.

Poprawka 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli i 
gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli i 
gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
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na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności. Operator pozostaje 
odpowiedzialny za wszelkie szkody 
spowodowane błędem lub zaniedbaniem 
z jego strony, nawet jeśli ta szkoda 
powstaje dopiero po przekazaniu, 
o którym mowa w niniejszym artykule. 

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na utrzymujący się przez długi okres po zamknięciu składowiska wysoki poziom 
ryzyka, przekazanie odpowiedzialności za składowisko właściwemu organowi nie jest 
uczciwe. W przypadku pojawienia się błędu lub zaniedbania, odpowiedzialność winna nadal 
spoczywać na operatorze.

Poprawka 342
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli i 
gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli 
i gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że wszystkie kryteria z zakresu 
integralności zawarte w tej dyrektywie lub 
w pozwoleniu na składowanie zostały 
spełnione tak, że składowany CO2 będzie 
związany. W tym celu operator sporządza 
sprawozdanie potwierdzające spełnienie 
tych kryteriów i przekazuje je właściwemu 
organowi, aby mógł on zatwierdzić 



PE409.632v01-00 6/74 AM\734311PL.doc

PL

przekazanie odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „w pełni i na stałe” jest niejasny. Konieczne jest, aby kryteria dotyczące integralności 
składowania oraz przekazywania odpowiedzialności były określone w dyrektywie bądź 
w samym pozwoleniu na składowanie. 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, 
w tym na temat sprawozdań 
przedłożonych przez operatora i wszelkich 
innych materiałów wziętych pod uwagę 
przez właściwy organ przy podejmowaniu 
swojej decyzji. W ciągu sześciu miesięcy 
od ich przedłożenia Komisja może wydać 
opinię na temat projektów decyzji 
o zatwierdzeniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości.
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Poprawka 344
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich decyzji 
właściwego organu w sprawie 
zatwierdzenia zgodnie z ust. 1, w tym na 
temat sprawozdań przedłożonych przez 
operatora i wszelkich innych materiałów 
wziętych pod uwagę przez właściwy organ 
przy podejmowaniu swojej decyzji.
W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat decyzji o zatwierdzeniu.

Or. en

Poprawka 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, 
w tym na temat sprawozdań 
przedłożonych przez operatora i wszelkich 
innych materiałów wziętych pod uwagę 
przez właściwy organ przy podejmowaniu 
swojej decyzji. W ciągu sześciu miesięcy 
od ich przedłożenia Komisja może wydać 
opinię na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu. 

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich decyzji 
o zatwierdzeniu sporządzonych przez 
właściwy organ zgodnie z ust. 1. 

Or. en
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Uzasadnienie

Procedura przeglądu projektów pozwoleń na składowanie spowodowałaby opóźnienia w 
procedurze składania wniosków. Sugerujemy, aby regulacje krajowe nakładały obowiązek 
powiadamiania Komisji o wydaniu nowych pozwoleń. 

Poprawka 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich decyzji o 
zatwierdzeniu podjętych przez właściwy 
organ zgodnie z ust. 1

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości za przenoszenie odpowiedzialności z operatorów na 
właściwy organ odpowiadają państwa członkowskie.

Poprawka 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
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przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu. 

przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja wydaje wiążącą
opinię na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu. W odniesieniu do 
projektów decyzji o zatwierdzeniu stosuje 
się także postanowienia art. 6 ust 2 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowy przegląd na poziomie wspólnotowym jest konieczny w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania wymogów. 

Poprawka 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości
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Poprawka 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i zasada pomocniczości.

Poprawka 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przeglądu projektów pozwoleń na składowanie spowodowałaby opóźnienia w 
procedurze składania wniosków. Sugerujemy, aby regulacje krajowe nakładały obowiązek 
powiadamiania Komisji o wydaniu nowych pozwoleń. 
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Poprawka 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4, monitorowanie 
kontynuowane będzie w trybie ciągłym 
przez okres co najmniej 30 lat od dnia 
wydania pozwolenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Stałe monitorowanie powinno być utrzymane przez okres co najmniej 30 lat celem 
zapewnienia bezpieczeństwa składowania CO2 i umożliwienia natychmiastowego podjęcia 
środków korygujących w przypadku wycieku. 
Okres po wycofaniu pozwolenia na składowanie  jest najistotniejszy, ponieważ po całkowitym 
uszczelnieniu może w negatywny sposób uaktywnić się w podłożu skalnym (ciśnienie nakładu 
skał, przemieszczanie , wyciek, itd.).
Poprawka ma na celu ochronę państw członkowskich przed oszustwami lub zaniedbaniami ze 
strony operatorów.

Poprawka 352
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 należy zezwolić na 
zakończenie regularnych inspekcji 
i stworzyć możliwość ograniczenia 
monitorowania do takiego stopnia, który 
pozwoli na zidentyfikowanie wycieku lub 
znacznych nieprawidłowości. 
W przypadku stwierdzenia wycieków lub 
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skuteczność działań korygujących. znacznych nieprawidłowości właściwy
organ podejmuje działania korygujące. 
W przypadku, gdy zamknięcie składowiska 
i/lub przekazanie odpowiedzialności 
nastąpiło w oparciu o niedokładne lub 
nieprawdziwe informacje, operator ponosi 
koszty działań korygujących oraz 
ewentualnych szkód na zdrowiu ludzkim 
i środowisku. W pozostałych przypadkach 
odpowiednie koszty i koszty 
monitorowania pokrywane są z funduszu, 
o którym mowa w art. 19a), 
finansowanego z wkładów operatorów 
i zarządzanego przez właściwy organ. 

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie po przekazaniu odpowiedzialności zapewnia dodatkową ochronę celem 
zagwarantowania dalszego funkcjonowania składowiska zgodnie z przewidywaniami. 

Obecny wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje, że koszty monitorowania i koszt środków 
korygujących po przekazaniu odpowiedzialności pokrywa w całości państwo członkowskie (a 
więc podatnicy), o ile nie udowodni się, że błąd lub zaniedbanie leży po stronie operatora. 
Celem pokrycia kosztów monitorowania i środków korygujących po przekazaniu 
odpowiedzialności uczciwe jest jedynie ustanowienie funduszu finansowanego z wkładów 
operatora. 

Poprawka 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących. 

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można ograniczyć 
monitorowanie do takiego stopnia, który 
pozwala na wykrywanie wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak zintensyfikować w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
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skuteczność działań korygujących.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli monitorowanie będzie można wstrzymać po przekazaniu odpowiedzialności, to może to 
oznaczać, że wycieki wymagające ponownego podjęcia monitorowania będą stwierdzane 
dopiero po wystąpieniu szkody. W zamian za to należy utrzymać system monitorowania 
przynajmniej na minimalnym poziomie. 

Poprawka 354
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących. 

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można ograniczyć 
monitorowanie do poziomu, który pozwala 
na zidentyfikowanie wszelkich wycieków 
lub istotnych nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia wycieku lub 
istotnych nieprawidłowości monitorowanie 
należy jednak zintensyfikować w 
zależności od potrzeb, aby ocenić skalę 
problemu i skuteczność działań 
korygujących.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie będzie konieczne po przekazaniu odpowiedzialności właściwemu organowi.
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Poprawka 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących. 

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 monitorowanie 
kontynuowane jest przez okres kolejnych 
100 lat. Po upływie tego okresu może ono 
zostać znacznie ograniczone.
W przypadku stwierdzenia wycieku lub 
istotnych nieprawidłowości monitorowanie 
należy jednak podjąć ponownie w 
zależności od potrzeb, aby ocenić skalę 
problemu i skuteczność działań 
korygujących.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem geologów, problemy mogą wciąż pojawiać się po ponad 100 latach od zamknięcia 
składowiska.

Poprawka 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak podjąć ponownie w zależności od 
potrzeb, aby ocenić skalę problemu i 
skuteczność działań korygujących. 

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 monitorowanie może 
zostać ograniczone. W przypadku 
stwierdzenia wycieku lub istotnych 
nieprawidłowości monitorowanie należy 
jednak w pełni podjąć ponownie 
w zależności od potrzeb, aby ocenić skalę 
problemu i skuteczność działań 
korygujących.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby utrzymano pewien poziom monitorowania składowiska po jego zamknięciu do 
momentu pełnego ustabilizowania zatłoczonego CO2.

Poprawka 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. Okres monitorowania po przekazaniu 
odpowiedzialności może zostać wydłużony 
bądź wznowiony, jeżeli wykryte zostaną 
wycieki lub znaczne nieprawidłowości.

Or. en

Uzasadnienie

Stałe monitorowanie powinno być utrzymywane przez okres co najmniej 30 lat celem 
zapewnienia bezpieczeństwa składowania CO2 i umożliwienia natychmiastowego podjęcia 
środków korygujących w przypadku wycieku.

Okres po wycofaniu pozwolenia na składowanie CO2 jest najistotniejszy, ponieważ po 
całkowitym uszczelnieniu może w negatywny sposób uaktywnić się w podłożu skalnym 
(ciśnienie nakładu skał, przemieszczanie CO2, wyciek, itd.

Poprawka ma na celu ochronę państw członkowskich przed oszustwami lub zaniedbaniami ze 
strony operatorów.

Poprawka 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 6. W przypadku stwierdzenia wycieków 
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właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

lub znacznych nieprawidłowości właściwy 
organ podejmuje działania korygujące.
Jeżeli zamknięcie składowiska miało 
miejsce w oparciu o niedokładne lub 
nieprawdziwe informacje, operator 
pokrywa koszty działań korygujących 
i pozostaje odpowiedzialny za szkody 
spowodowane na zdrowiu ludzkim lub 
w odniesieniu do środowiska naturalnego.
W pozostałych przypadkach koszty te 
pokrywane są w ramach funduszu 
ustanowionego na mocy art. 19a, 
finansowanego z wkładów operatorów 
i zarządzanego przez właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli przekazanie odpowiedzialności nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe informacje, 
operatorzy składowisk muszą ponosić koszty naprawy ewentualnych szkód w środowisku 
naturalnym i w zakresie zdrowia publicznego.

Poprawka 359
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora. Nie będzie to miało 
zastosowania w przypadkach, gdy w 
wyniku błędu lub zaniedbania operatora
zamknięcie składowiska miało miejsce 
w oparciu o niedokładne lub 
nieprawdziwe informacje. W takim 
przypadku operator pozostaje 
odpowiedzialny za koszty działań 
korygujących mających na celu 
naprawienie szkód dla zdrowia ludzkiego 
lub w odniesieniu do środowiska 
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naturalnego. W pozostałych przypadkach 
odpowiednie koszty i koszty 
monitorowania pokrywane są w ramach 
funduszu, o którym mowa w art. 19a, 
finansowanego z wkładów operatorów 
i zarządzanego przez właściwy organ. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje, że koszt monitorowania i środków 
korygujących po przekazaniu odpowiedzialności ponosi w całości państwo członkowskie (a 
zatem podatnicy), o ile nie udowodni się, że błąd lub zaniedbanie leży po stronie operatora. 
Celem pokrycia kosztów monitorowania i środków korygujących po przekazaniu 
odpowiedzialności uczciwe jest jedynie zapewnienie funduszu finansowanego z wkładów 
operatora. 

Poprawka 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora. Nie dotyczy to 
przypadków błędnego wskazania danych, 
zatajenia istotnych informacji, 
zaniedbania, rozmyślnego podania 
fałszywych informacji lub nadużycia.
Powyższe nie narusza stosowania art. 19 
ust. 2a).

Or. de

Uzasadnienie

To sformułowanie gwarantuje prawo do dochodzenia kosztów od operatora również po 
przeniesieniu odpowiedzialności na sektor publiczny, jeżeli spełnione są kryteria prawne 
określone w zdaniu drugim. Zdanie trzecie wyjaśnia, że ponadto możliwe jest pokrycie 
poniesionych kosztów przy wykorzystaniu środków, o których mowa w art. 19 ust. 3 (nowy). 



PE409.632v01-00 18/74 AM\734311PL.doc

PL

Poprawka 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora z wyjątkiem przypadków 
wystąpienia szkody spowodowanej błędem 
lub zaniedbaniem ze strony operatora, 
nawet jeżeli szkoda pojawia się dopiero po 
przekazaniu, o którym mowa w art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na utrzymujący się przez długi czas po zamknięciu składowiska wysoki stopień 
ryzyka, przekazanie odpowiedzialności za składowisko odpowiedniemu organowi nie jest 
uczciwe. W przypadku błędu lub zaniedbania odpowiedzialność powinien dalej ponosić 
operator.

Poprawka 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. c) uznaje się, że 
przekazanie odpowiedzialności nastąpiło, 
jeśli i gdy wszystkie dostępne dowody 
wskazują na to, że składowany CO2 będzie 
związany w pełni i na stałe, a także po 
uszczelnieniu składowiska i usunięciu 
instalacji zatłaczających.

7. W przypadku wystąpienia istotnych 
nieprawidłowości wynikających z błędu 
operatora, ustanawia się zwrot kosztów 
przez operatora po przekazaniu 
odpowiedzialności na właściwy organ 
zgodnie z ust. 1-4.

Or. en



AM\734311PL.doc 19/74 PE409.632v01-00

PL

Uzasadnienie

Stałe monitorowanie powinno być utrzymywane przez okres co najmniej 30 lat celem 
zapewnienia bezpieczeństwa składowania CO2 i umożliwienia natychmiastowego podjęcia 
środków korygujących w przypadku wycieku. 
Okres po wycofaniu pozwolenia na składowanie CO2 jest najistotniejszy, ponieważ po 
całkowitym uszczelnieniu może w negatywny sposób uaktywnić się w podłożu skalnym 
(ciśnienie nakładu skał, przemieszczanie CO2, wyciek, itd.
Poprawka ma na celu ochronę państw członkowskich przed oszustwami lub zaniedbaniami ze 
strony operatorów.

Poprawka 363
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

1. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają utworzenie odpowiednich 
rezerw finansowych przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie na składowanie 
przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
Komisja oraz państwa członkowskie, tak 
aby umożliwić wypełnienie wszelkich
zobowiązań wynikających z realizacji 
niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Uzasadnienie

Środki finansowe niezbędne do wdrożenia technologii CCS mogą pochodzić z opłat za emisje.
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Poprawka 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, na podstawie 
przejrzystego badania wiarygodności 
kredytowej wnioskodawcy i oszacowania 
w oparciu o ocenę ryzyka ewentualnej 
wysokości szkód w początkowej fazie 
składowania, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Celem proponowanej zmiany jest zagwarantowanie udzielania zabezpieczeń w odpowiedniej 
wysokości.

Poprawka 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
państwa członkowskie, tak aby umożliwić 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
wydaniem wnioskodawcy pozwolenia na 
składowanie, w formie zabezpieczenia 
finansowego lub innego równoważnego, w 
sposób, który określają państwa 
członkowskie, tak aby umożliwić 
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wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku jest zbyt rygorystyczne i 
wiąże się z niepotrzebnymi kosztami. Zabezpieczenie finansowe jest jednak konieczne przed 
wydaniem pozwolenia.

Wysokość zabezpieczenia finansowego musi zostać sprecyzowana na szczeblu UE i zostać 
ustalona na wystarczającym poziomie.

Poprawka 366
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
państwa członkowskie, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
wydaniem wnioskodawcy pozwolenia na
składowanie w formie zabezpieczenia 
finansowego lub innego równoważnego, w 
sposób, który określają państwa 
członkowskie, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku jest zbyt rygorystyczne i 
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wiąże się z niepotrzebnymi kosztami. Zabezpieczenie finansowe jest jednak konieczne przed 
wydaniem pozwolenia.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw po 
uzyskaniu pozwolenia na składowanie 
przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
państwa członkowskie, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapobieżenie powstawaniu zbędnych kosztów.

Poprawka 368
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
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formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w
zakres dyrektywy 2003/87/WE. Komisja 
dostarczy wytycznych, w oparciu o które 
państwa członkowskie zdecydują 
o wysokości zabezpieczeń finansowych 
i ustalą ich minimalną wartość. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia równych warunków dla wszystkich operatorów na obszarze całej UE oraz 
celem uniknięcia wszelkich zakłóceń konkurencji, Komisja winna dostarczyć państwom 
członkowskim wytycznych dotyczących obliczania wysokości odpowiednich zabezpieczeń 
finansowych, a także ustalić ich minimalną wartość.

Poprawka 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 



PE409.632v01-00 24/74 AM\734311PL.doc

PL

zakres dyrektywy 2003/87/WE. zakres dyrektywy 2003/87/WE i dyrektywy 
2004/35/WE. Zabezpieczenie finansowe 
określa się na poziomie umożliwiającym 
pokrycie szkód spowodowanych 
w odniesieniu do osób trzecich oraz 
kosztów zapobiegania stratom 
środowiskowym, w wysokości nie niższej 
niż [x] miliardów euro. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.

Poprawka 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zabezpieczenie finansowe winno być 
regularnie dostosowywane tak, aby 
uwzględnić zmieniające się oceny ryzyka 
wycieku. Okres obowiązywania 
zabezpieczenia finansowego może zostać 
przedłużony nawet po przekazaniu 
odpowiedzialności właściwemu organowi 
na mocy art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależnie od ryzyka wycieku, zabezpieczenie finansowe należy utrzymać po przekazaniu 
odpowiedzialności właściwemu organowi. Zabezpieczenie finansowe zapewnia pokrycie 
kosztów dalszego monitorowania oraz, w stosownym przypadku, środków korygujących, 
patrz poprawka do art. 18.
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Poprawka 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 2 – część wprowadzająca i litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabezpieczenie finansowe lub inne 
równoważne, o którym mowa w ust. 1, 
zostaje utrzymane:

2. Zabezpieczenie finansowe lub inne 
równoważne, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje uzasadnione i skuteczne:

a) po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) do momentu 
przekazania odpowiedzialności za 
składowisko właściwemu organowi 
zgodnie z art. 18 ust. 1–4;

a) po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) do momentu 
przekazania odpowiedzialności za 
składowisko właściwemu organowi 
zgodnie z art. 18 ust. 1–4, przy 
uwzględnieniu, o ile to stosowne, ust. 1a;

Or. en

Uzasadnienie

Bez względu na ryzyko wycieku, zabezpieczenie finansowe należy utrzymać po przekazaniu 
odpowiedzialności właściwemu organowi. Zabezpieczenie finansowe zapewnia pokrycie 
kosztów dalszego monitorowania oraz, w stosownym przypadku, środków korygujących, 
patrz poprawka do art. 18.

Poprawka 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Od rozpoczęcia zatłaczania CO2 do 
chwili zamknięcia danego składowiska 
operator odprowadza do funduszu 
każdorazowo na koniec roku 2 % wartości 
przydziałów, których operatorzy urządzeń 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/87/WE nie musieliby przekazać w 
tymże roku z uwagi na składowanie CO2
na tym składowisku. Wspomniany 
fundusz ma służyć do finansowania 
wydatków powstających po przeniesieniu 
odpowiedzialności na właściwy organ. 
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Państwa członkowskie ustanawiają taki 
fundusz.

Or. de

Uzasadnienie

Również po przeniesieniu odpowiedzialności na właściwy organ potrzebne będą środki na 
koszty pracownicze, monitorowanie, ewentualne naprawy, bieżącą konserwację, 
rekompensaty w razie wycieków i, jeśli to stosowne, w razie innych szkód. Monitorowanie, a 
w szczególności trójwymiarowe badania sejsmicze są pracochłonne i kosztowne, zaś 
dozorowanie otworów wiertniczych i, w stosownym przypadku, ponownych odwiertów i 
zamykania otworów wiertniczych może wymagać poważnych kwot. W związku z tym należy 
stosownie do zasady ostrożności i zasady „zanieczyszczający płaci” przygotować 
mechanizmy zabezpieczające.

Poprawka 373
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Fundusz rezerwowy

W każdym państwie członkowskim 
powinien zostać utworzony odrębny 
fundusz rezerwowy finansowany poprzez 
coroczne wkłady wpłacane przez 
operatorów składowisk od momentu 
rozpoczęcia zatłaczania CO2 . Funduszem 
tym kieruje i zarządza właściwy 
organ.Wkłady operatora zależą od 
pojemności składowiska w jednostkach 
objętości CO2 , przeszłych działań 
operatora i profilu ryzyka składowiska 
zgodnie z parametrami określonymi 
w załączniku I. Wpłacanie wkładów trwa 
do momentu zakończenia procedury 
przekazywania odpowiedzialności 
właściwemu organowi. Fundusz 
wykorzystywany jest na pokrycie kosztów 
monitorowania, nadzoru i działań 
korygujących, które ponosi właściwy 
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organ po przekazaniu odpowiedzialności, 
a wyjątkowo także przed nastąpieniem 
takiego przekazania, gdy zakres 
odpowiedzialności nie jest objęty 
dyrektywą 2004/35/WE lub dyrektywą 
2003/87/WE i/lub zabezpieczenie 
finansowe jest nieodpowiednie lub 
niedostępne. 

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie odrębnego funduszu rezerwowego stanowi dla państw członkowskich dodatkowe 
zabezpieczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów monitorowania, nadzoru i środków 
korygujących po przekazania składowisk właściwym organom. Fundusz ten jest również 
dodatkowym źródłem dochodu dla państw członkowskich w przypadku niewypłacalności 
finansowej ze strony operatorów lub nieprzewidzianych kwestii dotyczących 
odpowiedzialności finansowej nieobjętych dyrektywą 2004/35/WE lub dyrektywą 
2003/87/WE.

Poprawka 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
W każdym państwie członkowskim 
powinien zostać utworzony odrębny 
fundusz rezerwowy finansowany poprzez 
coroczne wkłady przekazywane przez 
operatorów składowisk i producentów 
energii. Funduszem tym kieruje i zarządza 
właściwy organ. Wkłady operatora zależą 
od pojemności składowiska w jednostkach 
objętości CO2, przeszłych działań 
operatora i profilu ryzyka składowiska 
zgodnie z parametrami określonymi w 
załączniku I. Wpłacanie wkładów trwa do 
momentu zakończenia procesu 
przekazywania odpowiedzialności 
właściwemu organowi. Fundusz 
wykorzystuje się na pokrycie kosztów 
monitorowania i środków korygujących, 
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a także kosztów związanych z usuwaniem 
typowych szkód (np. szkód związanych ze 
zdrowiem, mieniem, itd.) oraz szkód
wyrządzonych w środowisku naturalnym 
po przekazaniu odpowiedzialności, a 
wyjątkowo również przed jej przekazaniem 
w przypadku nieobjęcia odpowiedzialności 
zakresem postanowień dyrektywy 
2004/35/WE lub dyrektywy 2003/87/WE 
i/lub w przypadku, gdy zabezpieczenie 
finansowe jest niewystarczające lub 
niedostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci energii oraz operatorzy składowisk winni wspólnie zasilać fundusz, który jest 
przeznaczony na pokrycie kosztów monitorowania i środków korygujących, a także kosztów 
usuwania szkód po przekazaniu odpowiedzialności.

Poprawka 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 
geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 
geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4. 
W tym celu rurociągi, które wymagają 
wydania nowego pozwolenia, muszą być 
co do zasady projektowane tak, by mogły 
przyjmować każdy strumień CO2 o 
określonej minimalnej jakości, którą 
ustala się w ramach procedury 
komitologii.

Or. de
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Uzasadnienie

Zmiana ta pozwala zapobiec ograniczaniu dostępu i dyskryminacji z powodu rzekomej 
niekompatybilności technicznej. Ponadto każdy konstruktor instalacji w Europie zyska 
pewność co do tego, że jego CO2 – o ile przetwarza go do postaci spełniającej określone 
standardy jakości – nie zostanie wyłączony z sieci przesyłowej z powodu niekompatybilności 
technicznej.  

Poprawka 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 
geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zagwarantować, że 
potencjalni użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do sieci służących do transportu 
CO2 i do składowisk dla celów 
geologicznego składowania wytworzonego 
i wychwyconego CO2 zgodnie z ust. 2–4. 
Użytkownicy pokrywają jednakże 
w całości koszty dostępu do tego rodzaju 
sieci i składowisk. 

Or. en

Uzasadnienie

Producenci energii powinni pokrywać koszty transportu (i ostatecznie składowania) CO2 

pochodzącego z ich emisji.

Poprawka 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
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państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

państwo członkowskie i jest umożliwiany 
przez operatorów sektora transportu w 
pełni niezależnych od operatorów 
składowisk i użytkowników (tj. 
producentów energii). Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia swobodnej konkurencji i równego dostępu, operatorzy sektora transportu 
powinni być w pełni niezależni zarówno od operatorów składowisk, jak i producentów 
energii.

Poprawka 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w przejrzysty, obiektywny 
i niedyskryminacyjny sposób określony 
przez państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zapewnić otwarty dostęp poprzez przejrzyste i obiektywne 
kryteria.
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Poprawka 379
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

2.  Dostęp, o którym mowa w ust. 1, 
zostaje zapewniony w sposób określony 
przez państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie stosuje zasadę otwartego 
dostępu na niedyskryminacyjnych 
warunkach, biorąc pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Użycie pojęcia „równy” w tekście prawnym może spowodować trudności interpretacyjne, 
ponieważ zawiera element subiektywnej i moralnej oceny. Termin „niedyskryminacyjny” jest 
powszechnie stosowany.

Poprawka 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy, otwarty i niedyskryminacyjny
dostęp, biorąc pod uwagę:

Or. de

Uzasadnienie

Równy, otwarty i niedyskryminacyjny dostęp jest nieodzowny dla każdego operatora.
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Poprawka 381
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.  Dostęp, o którym mowa w ust. 1, 
zostaje zapewniony w sposób określony 
przez państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 
równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę:

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie zapewnia równy i otwarty 
dostęp, biorąc pod uwagę:

Or. fi

Poprawka 382
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) możliwości składowania, które są lub 
mogą być zasadnie dostępne na obszarach 
określonych w art. 4, i możliwości 
transportowe, które są lub mogą być 
zasadnie dostępne;

a) możliwości składowania, które są 
dostępne na obszarach określonych w 
art. 4, i możliwości transportowe, które są 
dostępne; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie sformułowania dotyczącego udostępniania na rozsądnych 
warunkach – w naszej ocenie oznaczałoby to konieczność rozszerzenia. W kontekście 
wiarygodności ekonomicznej w związku z wysokimi kosztami inwestycji musi istnieć 
możliwość zawierania z klientami długoterminowych umów w sprawie dostępu do 
transportu/składowiska.



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

PL

Poprawka 383
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udział zobowiązań do redukcji CO2
zgodnie z międzynarodowymi 
instrumentami prawnymi i 
wspólnotowymi przepisami prawnymi, 
które mają być wypełnione przez 
zastosowanie wychwytywania i 
geologicznego składowania CO2; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie całego zdania. Uwzględnienie szczególnych zobowiązań w zakresie redukcji na 
mocy międzynarodowych i europejskich porozumień lub norm przy wprowadzaniu regulacji 
dotyczących dostępu do prawa krajowego jest bezcelowe i może spowodować nierówne 
traktowanie operatorów w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 384
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) potrzebę poszanowania odpowiednio 
uzasadnionych potrzeb właściciela lub 
operatora składowiska lub sieci służących 
do transportu CO2, a także interesów 
wszystkich innych zainteresowanych 
użytkowników składowiska bądź sieci, lub 
właściwych zakładów przetwarzania i 
przeładunku, których może to dotyczyć;
oraz

d) potrzebę poszanowania odpowiednio 
uzasadnionych potrzeb właściciela lub 
operatora składowiska lub sieci służących 
do transportu CO2, a także interesów 
wszystkich innych zainteresowanych 
użytkowników składowiska bądź sieci, lub 
właściwych zakładów przetwarzania i 
przeładunku, których może to dotyczyć. 
Rozsądne potrzeby właściciela lub 
operatora składowiska lub sieci 
transportu CO2  to przede wszystkim 
możliwość bezpiecznego 
transportu/składowania własnego 
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wyprodukowanego/poddanego 
sekwestracji strumienia CO2  
z uwzględnieniem dostępnej pojemności 
oraz utrzymania zabezpieczeń 
finansowych niezbędnych do rozwoju 
infrastruktury lub dla eksploatacji 
instalacji;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym celem powinno być umożliwienie operatorom składowisk/sieci służących 
transportowi CO2 wykorzystywania infrastruktury CCS lub pojemności w odniesieniu do 
magazynowania ich własnych strumieni CO2  oraz osiągania indywidualnych obowiązkowych 
celów w zakresie redukcji CO2 , tak by było to dla nich zachętą do podejmowania koniecznych 
dużych inwestycji w zakresie budowy lub rozwoju niezbędnych instalacji.  

Poprawka 385
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) potrzebę zapewnienia, że powzięte 
zostaną odpowiednie postanowienia celem 
ustanowienia wymogów dla 
transgranicznych i tranzytowych 
przepływów CO2  w taki sposób, aby 
uniknąć zakłóceń konkurencji 
wynikających z geograficznego 
usytuowania potencjalnych użytkowników 
w UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, by operatorzy w państwach członkowskich, takich jak Grecja, nie 
znaleźli się w gorszej sytuacji ze względu na lokalizację geograficzną lub potencjalne 
ograniczenia możliwości rozwoju składowisk.
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Poprawka 386
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy sieci służących do transportu 
CO2 i operatorzy składowisk mogą 
odmówić dostępu na podstawie braku 
przepustowości. W przypadku każdej 
odmowy należy podać właściwie 
uzasadnione przyczyny.

3. Operatorzy sieci służących do transportu 
CO2 i operatorzy składowisk mogą 
odmówić dostępu na podstawie braku 
przepustowości bądź gdy jest to 
nierozsądne z ekonomicznego punktu 
widzenia. W przypadku każdej odmowy 
należy podać właściwie uzasadnione 
przyczyny.

Or. en

Uzasadnienie

Porównywalne europejskie i krajowe regulacje państw członkowskich w zakresie 
rynku/transportu gazu w zasadzie przewidują podobne odstępstwa, jeżeli są rozsądne i 
uzasadnione. 

Poprawka 387
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Zwolnienia

1. Duże nowe instalacje CCS mogą, na 
żądanie, zostać wyłączone na określony 
czas z zakresu obowiązywania przepisów 
art. 20 zgodnie z następującymi 
warunkami: 
a) ryzyko związane z inwestycją polega na 
tym, że inwestycja nie doszłaby do skutku 
bez zastosowania zwolnienia; 
b) zwolnienie nie narusza konkurencji 
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bądź skutecznego funkcjonowania rynku 
CCS. 
2. Właściwe organy państw członkowskich 
mogą na podstawie poszczególnych 
przypadków zadecydować o zwolnieniach, 
o których mowa w ust. 1. Jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura jest 
usytuowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, 
właściwe organy państw członkowskich 
podejmują decyzje wspólnie. Zwolnienia 
te przyznaje się na następujących 
warunkach: 
a) zwolnienie może obejmować całość lub 
część przepustowości nowej 
infrastruktury; 
b) w trakcie podejmowania decyzji 
o zastosowaniu zwolnienia należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę ustanowienia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania zwolnienia 
i niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. Należy uwzględnić przy 
tym zwłaszcza czas trwania umów, 
przewidywaną dodatkową przepustowość, 
horyzont czasowy przedsięwzięcia oraz 
sytuację w kraju; 
c) decydując o przyznaniu zwolnienia 
właściwy organ może określić przepisy 
i mechanizmy zarządzania i alokacji 
przepustowości, o ile nie będzie miało to 
wpływu na realizację kontraktów 
długoterminowych; 
d) decyzja o zwolnieniu, łącznie 
z wszelkimi warunkami ma być należycie 
uzasadniona i podana do wiadomości 
publicznej. 
3. Właściwe organy państwa 
członkowskiego wdrażają jasną 
i niepodważalną procedurę odwoływania 
się od decyzji, o których mowa w 
niniejszym artykule.  
4. Warunki przyznania zwolnienia 
w rozumieniu niniejszego artykułu nie 
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mogą zostać zmienione z mocą wsteczną 
bez uzyskania zgody wszystkich stron.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna przewidzieć procedurę pozwalającą państwom członkowskim na 
udzielenie na dobrze zdefiniowanych warunkach zwolnienia z uregulowanego dostępu stron 
trzecich do infrastruktury CCS. Rozmieszczenie instalacji wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla wymagać będzie dużych inwestycji w infrastrukturę. Celem przyciągnięcia 
wystarczającej ilości kapitału, inwestorzy muszą być pewni co do rentowności swoich 
inwestycji. Poprawka ta opiera się na art. 22 dyrektywy 2003/55/WE (druga dyrektywa 
w sprawie gazu).

Poprawka 388
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający  
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  Artykuł 20a
Zwolnienia
1. Większa część nowej infrastruktury 
CCS może, na żądanie, zostać wyłączona 
na określony czas z przepisów art. 20 
zgodnie z następującymi warunkami:
a) ryzyko związane z inwestycją jest takie, 
że inwestycja nie miałaby miejsca bez 
zastosowania zwolnienia;
b) zwolnienie nie szkodzi konkurencji 
bądź skutecznemu funkcjonowaniu rynku 
CCS.
2. Właściwe organy państw członkowskich 
mogą na podstawie poszczególnych 
przypadków zadecydować o zwolnieniach, 
o których mowa w ust. 1. Jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura jest 
usytuowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, 
właściwe organy państw członkowskich 
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podejmują wspólną decyzję. Do udzielenia 
zwolnienia odnoszą się następujące 
warunki:
a) zwolnienie może obejmować całość lub 
część możliwości nowej infrastruktury 
bądź zmienione lub zwiększone 
możliwości w całości lub częściowo;
b) w trakcie podejmowania decyzji 
o zastosowaniu zwolnienia należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę ustanowienia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania zwolnienia 
i niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. Podejmując decyzję 
o warunkach, uwzględnia się zwłaszcza 
czas trwania umów, przewidywaną 
dodatkową przepustowość, horyzont 
czasowy przedsięwzięcia oraz sytuację 
w kraju;
c) przyznając zwolnienie, właściwy organ 
może decydować o przepisach i 
mechanizmach dotyczących zarządzania, 
przepustowości i jej alokacji, o ile nie 
stanowi to przeszkody dla realizacji 
kontraktów długoterminowych;
d)decyzja o zwolnieniu, łącznie z 
wszelkimi warunkami, ma być należycie 
uzasadniona i opublikowana.

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy wniosek producentów ropy i gazu ziemnego w sprawie poprawki dotyczącej art. 
20a (nowy) z kilkoma niewielkimi zmianami.. Jako że nie istnieje infrastruktura służąca 
wychwytywaniu, transportowaniu i sekwestracji CO2 , uważa się za stosowne, aby państwa 
członkowskie mogły udzielać zwolnień z regulowanego dostępu stron trzecich. Porównywalne 
uregulowania istnieją również w odpowiednich europejskich przepisach krajowych 
dotyczących rynku gazu (transportu gazu). 
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Poprawka 389
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W rozwiązywaniu sporów 
transgranicznych dotyczących relacji 
państw członkowskich z krajami trzecimi 
obowiązuje prawo międzynarodowe.

Or. pl

Uzasadnienie

Strefa geosfery obejmującej kompleks składowania może się okazać większa niż to wykazały 
wcześniejsze badania geologiczne i rozciągać się transgranicznie na obszar państw trzecich.

Poprawka 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych.

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. W odniesieniu do składowisk 
transgranicznych właściwym organem 
krajowym odpowiedzialnym za wydanie 
pozwolenia jest organ państwa 
członkowskiego, na obszarze którego 
znajduje się przypuszczalnie większa część 
składowiska.

Or. de
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Uzasadnienie

Ma na celu zagwarantowanie pewności w zakresie kompetencji i odpowiedzialności.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych.

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. W przypadku składowisk 
transgranicznych rola organu krajowego 
odpowiedzialnego za przyznawanie 
pozwoleń należy do państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajdować się będzie przewidywalnie 
największa część składowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące zakresu odpowiedzialności.

Poprawka 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ zakłada i prowadzi 
rejestr wszystkich zamkniętych składowisk 

1. Właściwy organ zakłada i prowadzi 
rejestr wszystkich zamkniętych składowisk 
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i okolicznych kompleksów składowania 
CO2, obejmujący mapy ich zasięgu 
przestrzennego.

i okolicznych kompleksów składowania 
CO2, obejmujący mapy ich zasięgu 
przestrzennego oraz inne istotne 
informacje niezbędne do ustalenia, czy 
składowany CO2 jest związany w pełni i na 
stałe.

Or. de

Uzasadnienie

Rejestr ma udostępniać wszelkie niezbędne informacje umożliwiające oszacowanie i ocenę 
zagrożeń związanych ze składowiskiem lub działań mogących zagrozić składowisku. Same 
mapy są niewystarczające do tego celu .

Poprawka 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Wspieranie fazy wstępnej

Komisja sporządzi najpóźniej do końca 
2008 r. plan finansowy dotyczący 
wspierania fazy wstępnej CCS. W okresie 
2008-2012 wspomniany instrument 
finansowy może być finansowany z 
niewykorzystanych środków budżetowych 
UE, zaś od 2013 r. może wykorzystywać 
cześć dochodów z licytacji unijnych 
uprawnień do emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Jakaś konkretna forma finansowania CCS jest niezbędna chociażby w celu zabezpieczenia 
wykonalności projektu, aby zapewnić w ten sposób jego wykorzystanie w całej Europie oraz 
szerokie rozpowszechnienie tych technologii.
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Poprawka 394
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 29 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 85/337/EWG
Załącznik I – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Rurociągi do transportu gazu, ropy, 
chemikaliów oraz rurociągi do transportu
strumieni dwutlenku węgla dla celów 
geologicznego składowania o średnicy 
powyżej 800 mm i długości powyżej 40 km 
wraz z powiązanymi stacjami 
wspomagającymi.

16. Rurociągi o średnicy powyżej 800 mm 
i długości powyżej 40 km do transportu:

a) gazu, ropy lub chemikaliów;
b) strumieni dwutlenku węgla, wraz 
z powiązanymi stacjami wspomagającymi,
dla celów geologicznego składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja wymaga uściślenia. Według naszej interpretacji powiązane stacje 
wspomagające i rurociągi opisane w definicji mieszczą się w ramach dyrektywy EIA 
niezależnie od tego, jaki strumień jest transportowany. Stąd proponujemy przedstawiony 
tekst.

Poprawka 395
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)
Dyrektywa 85/337/EWG
Załącznik I – punkt 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Rurociągi do transportu gazu, ropy, 
chemikaliów oraz rurociągi do transportu 
strumieni dwutlenku węgla dla celów 
geologicznego składowania o średnicy 
powyżej 800 mm i długości powyżej 
40 km wraz z powiązanymi stacjami 
wspomagającymi.

16. Rurociągi do transportu gazu, ropy lub
chemikaliów oraz rurociągi do transportu 
strumieni dwutlenku węgla dla celów 
geologicznego składowania o średnicy 
powyżej 800 mm i długości powyżej 
40 km.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez uwzględnienie w poprawce sformułowania „wraz z powiązanymi stacjami 
wspomagającymi” bez określenia żadnych progów wydajności, zakres stosowania oceny 
wpływu na środowisko jest bezzasadnie rozszerzany. Stacje wspomagające, jak do tej pory, 
poddawane są ocenie wpływu na środowisko wyłącznie, jeżeli niektóre kategorie dotyczące 
wielkości są przestrzegane i nie przekraczają progów.

Poprawka 396
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 30 – punkt – 1 (nowy)
Dyrektywa 96/61/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci, czwarty, piąty i szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 9 ust. 3 dyrektywy 96/61/WE 
skreśla się akapit trzeci, czwarty, piąty 
i szósty.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa z 2003 r. dotycząca systemu ETS zakazała stosowania dyrektywy z 1996 r. 
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w sprawie IPPC do regulowania emisji CO2 pochodzących z dużych instalacji przemysłowych 
poza pewnymi szczególnymi okolicznościami. Coraz bardziej paląca potrzeba ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, a zatem potrzeba wykorzystania innych instrumentów oprócz 
ETS, na przykład standardów wyników w zakresie emisji w oparciu o wynik, sprawia, że 
zakaz ten nie jest już właściwy i powinien zostać w związku z tym zniesiony. 

Poprawka 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 30 – punkt – 1 (nowy)
Dyrektywa 96/61/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci, czwarty, piąty i szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 9 ust. 3 dyrektywy 96/61/WE 
skreśla się akapit trzeci, czwarty, piąty 
i szósty.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa z 2003 r. dotycząca systemu ETS zakazała stosowania dyrektywy z 1996 r. 
w sprawie IPPC do regulowania emisji CO2 pochodzących z dużych instalacji przemysłowych 
poza pewnymi szczególnymi okolicznościami. Coraz bardziej paląca potrzeba ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, a zatem potrzeba wykorzystania innych instrumentów oprócz 
ETS, na przykład standardów dotyczących wyników w zakresie emisji w oparciu o wynik 
sprawia, że zakaz ten nie jest już właściwy i powinien zostać w związku z tym zniesiony.

Poprawka 398
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 31
Dyrektywa 2000/60/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera j) – tiret trzecie a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zatłaczanie strumieni dwutlenku węgla w 
celu składowania do formacji 
geologicznych, które z przyczyn 
naturalnych są stale nieodpowiednie dla 
innych celów, pod warunkiem że takie 
zatłaczanie jest dopuszczalne zgodnie z 
dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*);

- zatłaczanie strumieni dwutlenku węgla w 
celu składowania do formacji 
geologicznych, które z przyczyn 
naturalnych są stale nieodpowiednie dla 
innych celów i które uważane są za 
pojedyncze formacje, jeśli chodzi 
o migrację CO2, pod warunkiem że takie 
zatłaczanie jest dopuszczalne zgodnie 
z dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*).

Or. en

Uzasadnienie

Art. 31 projektu powinien zostać zmieniony na korzyść „zasady ostrożności”.

Poprawka 399
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:

skreślony

„Artykuł 9a
Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
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dokonano oceny dostępności 
odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2.

Or. de

Uzasadnienie

CCS znajduje się obecnie jeszcze na etapie prac badawczych i rozwojowych. Aktualnie nie ma 
przewidzianych rozwiązań technicznych na dużą skalę zarówno dla wychwytywania CO2, jak i 
transportu i składowania wychwyconego CO2. W związku z taka technologia nie może stać się 
już przedmiotem zobowiązań wynikających z regulacji prawnych. W logiczny sposób również 
zobowiązanie do gotowości do wychwytywania („capture readiness”) powinno być wyłączone 
do momentu uzyskania dowodu na możliwość trwałego stosowania całego łańcucha 
technologii CCS.

Poprawka 400
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Zmiana dyrektywy 2001/80/WE

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:
„Artykuł 9a
Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności 
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odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Zmiana dyrektywy 2001/80/WE

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:
„Artykuł 9a
Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności 
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odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 402
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a Artykuł 9a
Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że
dokonano oceny dostępności 
odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 

Państwa członkowskie dbają o to, by dla 
wszystkich zakładów spalania o 
wydajności 300 megawatów lub więcej, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji po wejściu 
w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
przeprowadzano właściwą ocenę 
dotyczącą dostępności odpowiedniej 
przestrzeni na instalację urządzeń 
niezbędnych do wychwytywania i 
sprężania CO2, dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
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technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2.

transportowych, a także technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. Ponoszone 
dodatkowe koszty kapitałowe oraz 
szacowany czas potrzebny na 
modernizację zostaną wzięte pod uwagę w 
trakcie oceny mającej pokazać, czy należy 
dalej stosować wyżej wymienione środki. 
W przypadku licencji udzielonych na 
ponowne zasilenie istniejących elektrowni 
lub zmianę stosowanego w nich paliwa 
nie powinno się wymagać wspomnianej 
wyżej oceny.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a Artykuł 9a
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Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności 
odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2. 

1. Państwa członkowskie dbają o to, by
żadne zakłady spalania o wydajności 200
megawatów lub więcej, którym udzielono 
pierwotnej licencji na budowę lub 
pierwotnej licencji operacyjnej po wejściu 
w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), nie 
otrzymały autoryzacji w przypadku, gdyby 
podczas prowadzonych operacji wywołały 
one emisję dwutlenku węgla do atmosfery 
przekraczającą 350 g/kWh 
wyprodukowanej energii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprostać naszym ambicjom w dziedzinie klimatu, należy ustalić maksymalne poziomy 
emisji dla producentów energii.

Poprawka 404
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:

„Artykuł 9a „Artykuł 9a
Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 



AM\734311PL.doc 51/74 PE409.632v01-00

PL

wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
transportowych, a także technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
transportowych, a także technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. Powyższe 
zobowiązania nie dotyczą instalacji 
kogeneracyjnych o wysokiej wydajności w 
rozumieniu dyrektywy 2004/8/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracyjne o wysokiej wydajności należy budować możliwie jak najbliżej 
odbiorców energii cieplnej. Na terenach znajdujących się w pobliżu obszarów zamieszkałych 
koszty związane z wymogami przestrzennymi instalacji wychwytywania CO2 są wyjątkowo 
wysokie, co stwarza niekorzystne warunki konkurencji dla instalacji kogeneracyjnych o 
wysokiej wydajności. Nie jest to zgodne z celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym, do 
którego instalacje kogeneracyjne o wysokiej wydajności wnoszą duży wkład poprzez swoją 
wysoką efektywność.

Poprawka 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:

W dyrektywie 2001/80/WE dodaje się 
następujący art. 9a:

„Artykuł 9a „Artykuł 9a

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
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dokonano oceny dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
transportowych, a także technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

dokonano oceny dostępności odpowiednich 
składowisk i odpowiednich instalacji 
transportowych, a także technicznej i 
finansowej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy ponadto sprawdzić nie tylko techniczną, ale i finansową wykonalność wychwytywania 
CO2.

Poprawka 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ust. 1 obejmuje zakład spalania 
w całości. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprostać naszym ambicjom w dziedzinie klimatu, należy ustalić maksymalne poziomy 
emisji dla producentów energii.

Poprawka 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zagwarantują, 
że wszystkie zakłady spalania 
wytwarzające energię elektryczną, 
zaprojektowane z wyjściową wydajnością 
wynoszącą 200 megawatów lub więcej, 
w odniesieniu do których szacuje się, że 
będą emitować ponad 350g CO2 /kWh i w 
odniesieniu do których pierwotny wniosek 
o licencję na budowę zostanie złożony 
w dniu 1 stycznia 2015 r. lub później, 
funkcjonują w taki sposób, że 
przynajmniej 90% ich emisji CO2  jest 
wychwytywane, a następnie 
transportowane i składowane 
w odpowiedniej formacji geologicznej lub 
że równoważne ograniczenie emisji do 
atmosfery jest uzyskiwane innymi 
środkami. W przypadku braku licencji na 
budowę zastosowanie ma pierwotna 
licencja operacyjna.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 408
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zagwarantują, 
że wszystkie zakłady spalania 
wytwarzające energię elektryczną,
zaprojektowane z wyjściową wydajnością 
wynoszącą 300 megawatów lub więcej, 
w odniesieniu do których szacuje się, że 
będą emitować ponad 500g CO2 /kWh i w 
odniesieniu do których pierwotny wniosek 
o licencję na budowę zostanie złożony 
w dniu 1 stycznia 2015 r. lub później, 
funkcjonują w taki sposób, że 
przynajmniej 90% ich emisji CO2  jest 
wychwytywane, a następnie 
transportowane i składowane 
w odpowiedniej formacji geologicznej lub 
że równoważne ograniczenie emisji do 
atmosfery jest uzyskiwane innymi 
środkami.
W przypadku braku licencji na budowę 
zastosowanie ma pierwotna licencja 
operacyjna.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wszystkich zakładów spalania wytwarzających energię elektryczną zatwierdzonych od 
2015 r. powinno się ustanowić standard dotyczący osiągów w zakresie emisji wynoszący 500 
CO2 /kWh. Zagwarantuje to, że emisje CO2 wszystkich przyszłych zakładów będą równoważne 
z emisjami nowoczesnych elektrowni opalanych gazem (obecnie najwydajniejsze 
i powodujące najniższe emisje z technologii węglowodorowych). Liczba ta powinna zostać w 
przyszłości obniżona tak, aby dalej zachęcać do większych ograniczeń emisji. 

Poprawka 409
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/EWG
Artykuł 9 a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W 2012 r. Komisja dokona oceny 
obecnego postępu technologicznego oraz 
najnowszych wyników badań naukowych 
i – jeżeli wykażą one, że obowiązkowe 
wymogi dotyczące zakazu użytkowania 
elektrowni opalanych węglem 
niewyposażonych w instalacje służące do 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla nie mogą zostać wprowadzone 
w uzgodnionych terminach, chyba że przy 
ponoszeniu nieproporcjonalnych kosztów 
w jednym lub więcej państw 
członkowskich – złoży wnioski w sprawie 
szczególnych ustaleń dotyczących 
finansowania lub odroczenia terminów 
określonych w ust. 1a i 1b. 

Or. en

Uzasadnienie

Technologia CCS powinna stać się obowiązkowa dla elektrowni, które uzyskały zezwolenie po 
2015 r. celem uniknięcia sytuacji, w której w latach 2020 wciąż otwarta byłaby cała gama 
tradycyjnych elektrowni opalanych węglem, co podważałoby wiele innych starań na rzecz 
ograniczenia emisji CO2. Obowiązkowy wymóg wpłynie stymulująco na rozwój 
technologiczny i obniży koszty, dokładnie tak, jak wpłynął na wiele innych dziedzin polityki w 
zakresie ochrony środowiska. Musimy jednak zapewnić zachowanie ostrożności. Poprawka ta 
dostarcza mechanizmu „hamulca bezpieczeństwa” w razie napotkania przez jedno lub więcej 
państw członkowskich konkretnego problemu.

Poprawka 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33
Dyrektywa 2004/35/WE
Załącznik III – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Eksploatacja składowisk zgodnie z 14. Transport CO2 dla celów składowania 
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dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*);

geologicznego i eksploatacja składowisk 
zgodnie z dyrektywą XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego
i Rady (*);

Or. en

Uzasadnienie

Transport CO2 również powinien zostać uwzględniony w dyrektywie w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE).

Poprawka 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33
Dyrektywa 2004/35/WE
Załącznik III – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku III do dyrektywy 
2004/35/WE dodaje się następujący pkt 14:

W załączniku III do dyrektywy 
2004/35/WE dodaje się następujący pkt 14:

„14. Eksploatacja składowisk zgodnie z 
dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*);

14. Eksploatacja składowisk zgodnie z 
dyrektywą XX/XX/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*) do momentu 
przeniesienia odpowiedzialności na 
właściwy organ;

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczasowe sformułowanie, które ograniczało się do eksploatacji składowiska, mogłoby 
oznaczać, że szkody w środowisku naturalnym powstałe po zamknięciu składowiska nie byłby 
objęte systemem odpowiedzialności określonym w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko. W nowym sformułowaniu jasno stwierdzono, że operator odpowiada za usuwanie 
szkód powstałych w środowisku naturalnym do momentu, w którym odpowiedzialność 
przejdzie na właściwy organ.
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Poprawka 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Przegląd

Przegląd dotyczący bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 zostanie 
dokonany do dnia 30 czerwca 2011 r. Pod 
warunkiem, że udowodni się, iż CO2
można gospodarować w sposób bezpieczny 
i przewidywalny, limit emisji określony 
w art. 9a dyrektywy 2001/80/WE 
zastosowany zostanie do roku 2020 do 
wszystkich istniejących zakładów.

Or. en

Uzasadnienie

Do czerwca 2011 r. dostępne będą wystarczające, rzeczywiste dane na temat zdolności 
przewidywania w odniesieniu do zmagazynowanego CO2 oraz zarządzania nim. Umożliwi to 
zastosowanie limitu emisji wynoszącego 350g CO2 /kWh do wszystkich istniejących zakładów 
wytwarzających energię, które przekraczają ten limit.

Poprawka 413
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Przegląd

Przegląd dotyczący bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 zostanie 
dokonany do dnia 30 czerwca 2011 r. Pod 
warunkiem, że udowodni się, iż CO2
można gospodarować w sposób bezpieczny 
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i przewidywalny, limit emisji określony 
w art. 9a dyrektywy 2001/80/WE 
zastosowany zostanie do roku 2020 do 
wszystkich istniejących zakładów.

Or. en

Uzasadnienie

Do czerwca 2011 r. dostępne będą wystarczające, rzeczywiste dane na temat zdolności 
przewidywania w odniesieniu do zmagazynowanego CO2 oraz zarządzania nim Umożliwi to 
zastosowanie limitu emisji wynoszącego 350g CO2 /kWh do wszystkich istniejących zakładów 
wytwarzających energię, które przekraczają ten limit.

Poprawka 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Przegląd i dalszy rozwój
1. Na podstawie doświadczeń w 
stosowaniu niniejszej dyrektywy, wraz ze 
sprawozdaniami, o których mowa w 
art. 25, a w szczególności w świetle 
doświadczeń związanych z zakładami 
demonstracyjnymi CCS, uwzględniając 
postęp techniczny i najnowszą wiedzę 
naukową Komisja sporządza najpóźniej 
do 2016 r. sprawozdanie w sprawie 
zastosowania niniejszej dyrektywy i 
uwzględnia w nim między innymi:
(a) czy permanentne związanie CO2 w taki 
sposób w możliwie najszerszym stopniu 
zapobiegło lub zredukowało negatywny 
wpływ na środowisko, a także wykluczyło 
wszelkie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego;
(b) czy postanowienia mają zastosowanie 
do zakładów spalania wytwarzających 
energię elektryczną, zaprojektowanych z 
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wyjściową wydajnością wynoszącą 300 
megawatów lub więcej, w odniesieniu do 
art. 32;
(c) oraz postanowienia o dostępie stron 
trzecich (art. 20 i 21);
2. Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
załączając w stosownym przypadku 
wnioski legislacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na postęp techniczny i najnowszą wiedzę naukową Komisja powinna dokonać 
przeglądu dyrektywy.

Poprawka 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 a
1. W ciągu dziewięciu miesięcy od daty 
otrzymania sprawozdań, o których mowa 
w art. 25, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. 
2. W swoim sprawozdaniu Komisja 
uwzględnia w szczególności: 
- procedury dotyczące powiadamiania 
Komisji w odniesieniu do pozwoleń na 
składowanie (art. 10) oraz decyzji 
w sprawie przekazania odpowiedzialności 
(art. 18); 
- doświadczenie dotyczące przepisów 
w zakresie dostępu stron trzecich, o 
których mowa w art. 20 i 21;
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- możliwość wprowadzenia obowiązku 
mającego zastosowanie do związanych 
z wychwytywaniem i składowaniem 
wyemitowanego CO2 projektów nowych 
dużych zakładów spalania lub możliwość 
rozwoju instalacji gotowych do 
wychwytywania CO2 oraz określenia 
zakresu takiego obowiązku;
- dalszy rozwój i uaktualnienie wymogów 
określonych w załącznikach I i II,
oraz, jeżeli to stosowne, przedstawia 
wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna wiedza na temat geologicznego składowania dwutlenku węgla jest niewystarczająca, 
aby wprowadzić ten obowiązek już teraz. Proponujemy rozważenie nałożenia obowiązku 
„gotowości do wychwycenia”, jednak nie przed etapem przeglądu dyrektywy zgodnie z art. 
35a. Nie powinno się narażać sektora energetycznego na ryzyko ponoszenia kosztów 
związanych z technologią CCS dopóki technologia ta nie zostanie całkowicie przetestowana w 
ramach projektów demonstracyjnych. Uzasadnione wydają się jedynie koszty związane z 
badaniami i rozwojem w zakresie wychwytywania, transportowania i geologicznego 
składowania CO2..

Poprawka 416
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[jednego roku]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[dwóch lat po publikacji]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecna wiedza na temat geologicznego składowania dwutlenku węgla jest zbyt nieadekwatna, 
aby wprowadzić ten obowiązek już teraz. Proponujemy rozważenie nałożenia obowiązku 
„gotowe do wychwycenia”, jednak nie przed etapem przeglądu dyrektywy zgodnie z art. 35a.  
Nie powinno się narażać sektora energetycznego na ryzyko ponoszenia kosztów związanych 
ze skoncentrowaną energią słoneczną dopóki technologia ta nie zostanie całkowicie 
przetestowana w ramach projektów demonstracyjnych. Uzasadnione wydają się jedynie 
koszty związane z badaniami i rozwojem w zakresie wychwytywania, transportowania i 
geologicznego składowania CO2.

Poprawka 417
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[jednego roku]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą 
w przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
[dwóch lat po publikacji]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Roczny okres transpozycji jest zbyt krótki, dlatego też sugeruje się zapewnienie państwom 
członkowskim dwuletniego okresu transpozycji.
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Poprawka 418
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[jednego roku]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą 
w przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[dwóch lat po publikacji]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 419
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Przegląd

Po zakończeniu 12 projektów 
demonstracyjnych oraz w świetle 
postępów technologicznych, do dnia 
1 stycznia 2016 r. Komisja oceni działanie 
i wiarygodność tych projektów i złoży 
sprawozdanie w tej kwestii. Na podstawie 
tego sprawozdania Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie zmiany tej dyrektywy, 
tak jak to stosowne, i określi jej elementy 
techniczne celem uwzględnienia wyników 
oceny w zakresie środowiska 
i bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Projekty demonstracyjne pomogą w zdobyciu koniecznego doświadczenia technicznego 
w zakresie bezpiecznego i wiarygodnego wykorzystywania technologii CCS. Po zrealizowaniu 
projektów Komisja powinna je ocenić, a następnie przedstawić wniosek mający na celu 
zmianę obecnego wniosku dotyczącego dyrektywy w oparciu o nowe dane naukowe i biorąc 
pod uwagę rozwój technologiczny.

Poprawka 420
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Sprawozdawczość Komisji

1. Na podstawie doświadczenia zdobytego 
w dziedzinie wychwytywania, geologicznej 
sekwestracji i transportu dwutlenku 
węgla, a także w świetle zmieniającej się 
sytuacji międzynarodowej, do dnia 31 
grudnia 2012 r. Komisja opublikuje 
sprawozdanie na temat postępu w rozwoju 
oraz rozprzestrzenianiu technologii 
umożliwiającej wychwytywanie 
i składowanie CO2  wyprodukowanego 
w połączeniu z wytwarzaniem energii ze 
źródeł kopalnych.
2. Sprawozdanie to, choć nie jest do nich 
ograniczone, zawiera rozważania na 
temat: 
• postępu w rozprzestrzenianiu 
w państwach członkowskich technologii 
poprzez projekty demonstracyjne 
prowadzone na skalę handlową;
• postępu w rozwoju tej technologii, 
łącznie z wydajnością energetyczną 
procesu wychwytywania („koszty 
energetyczne”); a także prawdopodobnego 
terminu dostępności na potrzeby 
handlowe; 
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• najnowszych szacunków kosztów 
związanych z budową zakładów spalania 
wykorzystujących taką technologię oraz 
operowaniem nimi; oraz 
• najnowsze oceny dostępności 
i możliwości odpowiedniej infrastruktury 
służącej transportowaniu i geologicznemu 
składowaniu CO2 w państwach 
członkowskich. 
3. Na podstawie tego sprawozdania 
Komisja przedstawi, o ile to konieczne, 
wniosek legislacyjny zmieniający 
dyrektywę. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami. Zezwala się na odstępstwa od 
jednego lub więcej wskazanych kryteriów, 
jeśli tylko nie wpływają one na zdolność 
do opisu i oceny zapewniającej 
potwierdzenia zgodnie z art. 4.

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w oparciu o 
najnowszy stan techniki w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami. Zezwala się na odstępstwa od 
jednego lub więcej wskazanych kryteriów, 
jeśli tylko nie wpływają one na zdolność 
do opisu i oceny zapewniającej 
potwierdzenia zgodnie z art. 4. 
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Or. de

Uzasadnienie

Nie wszystkie prace wymienione w załączniku I są najnowocześniejszymi technikami, niektóre 
z nich znajdują się częściowo jeszcze w obszarze badań i rozwoju lub są w całości na etapie 
badań i rozwoju (np. etap 3.1 lit. b)). Aby utrzymać objętość dokumentacji wniosków oraz 
czas potrzebny do ich rozpatrzenia na praktycznie wykonalnym poziomie, konieczne jest 
wprowadzenie wzmianki, że wnioski sporządza się w oparciu o najnowszy stan techniki.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami. Zezwala się na odstępstwa od 
jednego lub więcej wskazanych kryteriów, 
jeśli tylko nie wpływają one na zdolność 
do opisu i oceny zapewniającej 
potwierdzenia zgodnie z art. 4.

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami i w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki. Zezwala się na 
odstępstwa od jednego lub więcej 
wskazanych kryteriów, jeśli tylko nie 
wpływają one na zdolność do opisu i oceny 
zapewniającej potwierdzenia zgodnie z 
art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie.
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Poprawka 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zgromadzić wystarczające dane, 
aby opracować wolumetryczny i 
dynamiczny trójwymiarowy model gruntu
dla składowiska i kompleksu składowania 
CO2, w tym nadkładu oraz otaczającego 
terenu, w tym obszarów połączonych 
hydraulicznie. Dane te powinny 
obejmować przynajmniej następujące 
nieodłączne cechy kompleksu:

Należy zgromadzić wystarczające dane, 
aby opracować wolumetryczny i 
dynamiczny trójwymiarowy model dla 
składowiska i kompleksu składowania 
CO2, w tym nadkładu, otaczającego terenu, 
w tym obszarów połączonych 
hydraulicznie oraz wystarczające dane 
służące opracowaniu odpowiednich 
przyszłych scenariuszy rozwoju dla 
danego składowiska. Dane te powinny 
obejmować przynajmniej następujące 
nieodłączne cechy kompleksu:

Or. es

Uzasadnienie

Wymóg ten konieczny jest zwłaszcza z punktu widzenia oceny ryzyka wycieku.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku;

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku oraz 
określenie wielkości jednostki 
hydrologicznej;

Or. en
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Uzasadnienie

Działanie różnych instalacji składowania w ramach tej samej jednostki hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia stosowane w tej jednostce hydraulicznej. W obrębie jednej 
jednostki hydraulicznej pozwolenia na składowanie mogą być wydawane wyłącznie dla 
jednego operatora w dowolnym, pojedynczym terminie. 

Poprawka 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku;

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku oraz 
w stosownym przypadku wielkości 
jednostki hydrologicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 3 ust. 6a) – nowy i art. 8 ust. 1 – nowy.

Poprawka 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem węglowodorów, 
geotermalnym wykorzystaniem poziomów 
wodonośnych);

k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem 
węglowodorów), a w szczególności 
konkurencji ze źródłami energii 
odnawialnej (np. geotermalnym 
wykorzystaniem poziomów wodonośnych)
oraz podziemnymi zasobami wodnymi;
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Or. en

Uzasadnienie

Podczas oceny składowisk należy zwrócić szczególną uwagę na konkurencję pomiędzy 
składowaniem CO2  a odnawialnymi źródłami energii, takimi jak geotermalne wykorzystanie 
poziomów wodonośnych.  

Poprawka 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) odległość do potencjalnego 
źródła/potencjalnych źródeł CO2 (w tym 
szacunki na temat łącznej masy CO2
potencjalnie dostępnej dla celów 
składowania na korzystnych ekonomicznie 
warunkach ).

l) odległość do potencjalnego 
źródła/potencjalnych źródeł CO2 (w tym 
szacunki na temat łącznej masy CO2 
potencjalnie dostępnej dla celów 
składowania na korzystnych ekonomicznie 
warunkach, jako że transport 
przebiegający na długich dystansach może
okazać się niewspółmiernie drogi), a także 
dostępność bezpiecznej i adekwatnej sieci 
transportowej.

Or. en

Uzasadnienie

Transport CO2 na duże odległości może stać się bardzo kosztowny i w związku z tym właściwe 
władze powinny wiedzieć, czy dany obszar dysponuje wystarczającą pojemnością 
składowania. 
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Poprawka 428
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 3 – punkt 3.1 a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) potencjalne współczynniki 
zatłaczania i własności CO2; 

a) potencjalne współczynniki 
zatłaczania, własności CO2 oraz ich 
zmiany w zależności od temperatury 
i ciśnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana fizycznych i chemicznych właściwości CO2 w związku z temperaturą i ciśnieniem 
może wpływać na charakterystykę w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz rezultaty 
modelowania.

Poprawka 429
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 3 – punkt 3.1 e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) symulacje krótko- i 
długoterminowe (aby określić przyszłość 
i zachowanie CO2 po dziesiątkach 
i tysiącach lat, w tym szybkość
rozpuszczania się CO2 w wodzie).

e) symulacje krótko- i 
długoterminowe (aby określić przyszłość 
i zachowanie CO2 po dziesiątkach
i tysiącach lat, w tym tempo rozpuszczania 
się CO2 w wodzie).

Or. en

Uzasadnienie

Celem wyjaśnień natury technicznej.
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Poprawka 430
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 3 – punkt 3.1 f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zachowania ciśnienia i objętości w 
funkcji czasu w formacji składowania CO2;

f) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 431
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 3 – punkt 3.1 o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) współczynnika migracji (w 
zbiornikach otwartych);

o) współczynnika migracji (w 
zbiornikach);

Or. en

Uzasadnienie

Zbiorniki otwarte nie powinny być dozwolone, ponieważ mogą one zagrażać zdrowiu 
człowieka oraz środowisku naturalnemu.
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Poprawka 432
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 3 – punkt 3.3 c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) parametry krytyczne wpływające na 
potencjalny wyciek (np. maksymalne 
ciśnienie zbiornika, maksymalny 
współczynnik zatłaczania, wrażliwość na 
różne założenia w statycznym 
geologicznym modelu/statycznych 
geologicznych modelach gruntu itp.);

c) parametry krytyczne wpływające na 
potencjalny wyciek (np. maksymalne 
ciśnienie zbiornika, maksymalny 
współczynnik zatłaczania, temperatura, 
wrażliwość na różne założenia 
w statycznym geologicznym 
modelu/statycznych geologicznych 
modelach gruntu itp.);

Or. en

Uzasadnienie

Celem uściślenia pod względem technicznym.

Poprawka 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 4 – punkt a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Ocenę narażenia – na podstawie 
opisu środowiska i rozkładu populacji 
ludzkiej nad kompleksem składowania 
CO2, a także potencjalnego zachowania i 
przyszłości wycieków CO2 potencjalnymi 
drogami określonymi w ramach etapu 3;

a) Ocenę narażenia – na podstawie 
opisu środowiska i rozkładu oraz 
działalności populacji ludzkiej nad 
kompleksem składowania CO2, a także 
potencjalnego zachowania i przyszłości 
wycieków CO2potencjalnymi drogami 
określonymi w ramach etapu 3;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena winna zostać przeprowadzona w oparciu o kryteria związane nie tylko ze 
środowiskiem i populacją, ale również z towarzyszącą działalnością.
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Poprawka 434
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – etap 4 – punkt b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ocenę skutków – na podstawie 
wrażliwości poszczególnych gatunków, 
społeczności lub siedlisk w powiązaniu z 
potencjalnymi wyciekami określonymi w 
ramach etapu 3. Ocena ta powinna 
odpowiednio obejmować wpływ narażenia 
na podwyższone stężenia CO2 w biosferze 
(w tym w gruncie, osadach morskich i 
wodach przydennych (niedotlenienie, 
nadmiar CO2 w organizmach) i obniżenie 
pH w tych środowiskach w wyniku 
wycieku CO2). Należy również uwzględnić 
ocenę wpływu innych substancji, które 
mogą być obecne w wyciekających 
strumieniach CO2 (zanieczyszczeń 
obecnych w zatłaczanym strumieniu lub 
nowych substancji powstałych w wyniku 
składowania CO2). Skutki te należy 
rozważyć w różnych skalach czasowych i 
przestrzennych i powiązać z różnymi 
wielkościami wycieków.

b) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 435
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór technologii monitorowania 
powinien opierać się na najlepszych 
praktykach dostępnych w czasie 
projektowania. Pod uwagę należy wziąć 
następujące opcje i odpowiednio je 
zastosować:

Wybór technologii monitorowania 
powinien opierać się na najlepszych 
praktykach dostępnych w czasie 
projektowania i będzie uaktualniany 
zgodnie z rozwojem najlepszych 
dostępnych praktyk. Pod uwagę należy 
wziąć następujące opcje i odpowiednio je 
zastosować:

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój technologiczny następuje szybko i ważne jest stosowanie dostępnych najlepszych 
praktyk. 

Poprawka 436
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1.1 k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) technologie zapewniające 
informacje o rozkładzie ciśnienia, a także 
powierzchniowym/pionowym rozkładzie 
nasycenia chmury CO2 przez zastosowanie 
cyfrowej trójwymiarowej symulacji do 
trójwymiarowych modeli geologicznych 
formacji składowania CO2, opracowanych 
zgodnie z art. 4 i załącznikiem I;

k) technologie zapewniające 
informacje na temat ciśnienia i objętości, 
a także powierzchniowym/pionowym 
rozkładzie nasycenia chmury CO2 przez 
zastosowanie cyfrowej trójwymiarowej 
symulacji do trójwymiarowych modeli 
geologicznych formacji składowania CO2, 
opracowanych zgodnie z art. 4 i 
załącznikiem I;

Or. en
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Uzasadnienie

Celem wyjaśnień natury technicznej.
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