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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 
1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0018),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikke (1) bekezdésére, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0040/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy a tagállamok saját 
területükön belül fenntartsák maguknak 
azon területek meghatározásának jogát, 
amelyeken belül tárolóhelyek jelölhetők ki. 
Az alkalmas tárolóhely kijelölése alapvető 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a tárolt CO2 a jövőben végtelen ideig teljes 

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

hosszú ideig teljes egészében a 
tárolóhelyen belül maradjon. Ennek 
megfelelően tárolóhelyként csak olyan 
terület jelölhető ki, ahol a javasolt 
használati feltételek mellett várhatóan 
nem áll fenn az emberi egészségre vagy a 
környezetre esetleg káros 
következményekkel járó szivárgás
kockázata. E kritérium teljesülése 
érdekében olyan konkrét követelményeket 
indokolt meghatározni, amelyek a 
potenciális tárolókomplexum műszaki 
jellemzőinek meghatározásán és 
értékelésén alapulnak.

Or. en

Indokolás

A „jelentős” szó értelmezése bizonytalan. Teljességgel elfogadhatatlan, hogy bármely olyan 
kereskedelmi tárolóhely engedélyt kapjon, ahol várhatóan számolni kell szivárgással, amely 
káros következményekkel jár az emberi egészségre vagy a környezetre.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az előzetes tárolási engedélyeket a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatósága adja ki. A Bizottságnak az 
engedély hatóság általi kiadásától 
számított egy hónapon belül jeleznie kell 
esetleges kifogását, amely esetben az 
engedélyeztetést mindaddig felfüggesztik, 
amíg az egyeztetések eredményt nem 
hoznak. Kívánatos, hogy a közösségi 
szintű vizsgálat segítse az irányelv 
követelményeinek egységes alkalmazását a 
Közösségen belül, és – különösen az 
irányelv alkalmazásának kezdeti 
szakaszában – növelje a közvélemény 
CET-be vetett bizalmát.
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közvélemény CET-be vetett bizalmát.

Or. en

Indokolás

Jóllehet az elhúzódó eljárások miatti késedelmet minimálisra kell csökkenteni, világos, hogy 
ha egy tagállam nem képes garantálni, hogy az engedélyek a szén-dioxid biztonságos 
tárolását eredményezik, az Európa-szerte veszélyeztetné a közvélemény CET-be vetett 
bizalmát. Ezért ésszerű, hogy a Bizottságnak lehetősége legyen egy végső ellenőrzésre.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A „jelentős” szó értelmezése bizonytalan.  

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

teljesítésével – gondoskodjanak a 
tartalékképzésről.

Or. en

Indokolás
i) Felesleges szó törlése.

ii) Amennyiben az üzemeltető pénzügyi helyzete elfogadott, nem szükséges előírni, hogy a 
tényleges munkavégzés megkezdése előtt gondoskodjon pénzügyi biztosítékról.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Olyan vitarendezési mechanizmust kell létrehozni, amely közvetíteni tud minden olyan 
kérdésben, amely nem a szállítóhálózatokhoz és tárolóhelyekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos. Lásd az alábbi, (30a) preambulumbekezdést.

Módosítás7

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A tagállamoknak vitarendezési 
mechanizmusokat és egy független 
hatóságot kell létrehozniuk a széndioxid-
szállítóhálózatokhoz és -tárolóhelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatos viták gyors 
rendezése, valamint a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a talajfelderítési és 
tárolási engedéllyel rendelkezők közötti 
közvetítés biztosítása érdekében minden 
olyan esetben, ahol az eltérések másképp 
hosszadalmas jogvitákat 
eredményeznének.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a szállítóhálózatok esetében javasolt vitarendezési mechanizmust más 
területeken is fel lehetne használni.
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Módosítás8

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tárolóhelyek nagyon hosszú ideig üzemeltethetők. A számos más célból is hivatkozásként 
szolgáló nyilvántartásoknak ezért átfogónak kell lenniük, tehát mind a működő, mind a bezárt 
tárolóhelyeket tartalmazniuk kell.

Módosítás9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ki kell hangsúlyozni, hogy a CO2 föld alatti tárolására irányuló igyekezet egyetlen lehetséges 
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indoka, hogy el kívánjuk kerülni a szén-dioxid légkörbe történő kibocsátását, amely tovább 
fokozná a globális felmelegedést. 

Módosítás10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A geológiai tárolás célja, hogy a CO2 
állandó és biztonságos föld alatti 
tárolásával olyan alternatív megoldást 
kínáljunk a szén-dioxid légkörbe való 
kibocsátására, amely révén megelőzhetőek 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt káros hatások.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet csak akkor tekinthetjük elfogadhatónak, ha oly módon rendelkezik a CO2
tárolásáról, hogy az állandó legyen, biztonságos, és ne gyakoroljon káros hatást az emberi 
egészségre vagy a környezetre. 

Módosítás11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy az Európai Tanács által javasolt demonstrációs projektek szabályozása révén 
tapasztalatokra tegyünk szert a szén-dioxid kivonására és tárolására vonatkozó előírások 
ellenőrzése terén. (A (14) preambulumbekezdésben is szereplő javaslat.)

Módosítás12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A CO2 tárolása olyan 
tárolókomplexumokban, amelyek az (1) 
bekezdésben meghatározott területen 
kívülre nyúlnak, csak akkor 
engedélyezhető, ha a tárolás módja 
megfelel a 11a. cikkben előírtaknak és a 
nemzetközi megállapodásoknak.

Or. en

Indokolás

A földtani közeg óriási kiterjedésű lehet, és az EU határain kívülre is nyúlhat. Az ezen 
irányelvben rögzített eljárásoknak csak e közeg azon részeire kell vonatkozniuk, amelyek 
tárolóhelyként vannak kijelölve.

Elfogadása az újonnan javasolt 11a. cikkel együttesen célszerű. Az irányelv nem zárja ki a 
CO2 tárolási célú kivitelét, feltéve, hogy az megfelel a szigorú feltételeknek és nem a Londoni 
Egyezménnyel ellentmondó tengerfenéki tárolásról van szó.

Módosítás13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) „tárolóhely”: egy CO2 geológiai 
tárolására használt földtani közeg 
területileg körülhatárolt része; egy 
tárolóhely különböző földtani közegekben 
különböző szinteken kijelölt több 
körülhatárolt területet is magában 
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foglalhat.

Or. en

Indokolás

Egy tárolóhely elhelyezkedhet egy óriási kiterjedésű földtani közeg kicsiny részén, ugyanakkor 
több különböző szintű földtani közeget is magában foglalhat.

Módosítás14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „szivárgás”: CO2 eltávozása a 
tárolókomplexumból;

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

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szivárgás meghatározását az IPCC bevált gyakorlatokról 
szóló iránymutatásaival, és elkerülhetővé teszi az elszivárgott CO2 forrásával vagy 
mennyiségével kapcsolatos esetleges vitákat.  A „vizek” magukba foglalják az óceánokat, a 
tavakat és minden felszíni vizet.

Módosítás15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „tárolási engedély”: egy adott 
tárolóhelyre vonatkozóan CO2 geológiai 
tárolására feljogosító, és annak feltételeit 
is meghatározó, írásba foglalt, 
indokolással ellátott, ezen irányelv 
követelményei alapján a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott határozat;

Or. en

Módosítás17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) „jelentős változtatás”: olyan 
változtatás, amely növelheti a szivárgás 
kockázatát;

Or. en

Indokolás

Az elsődleges cél a szivárgás vagy bármely humánegészségügyi és környezeti kockázat 
elkerülése.
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Módosítás18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) „CO2-folyam”: legalább 90% szén-
dioxidot tartalmazó, széndioxid-
elkülönítési folyamatokból származó 
anyagáramlás, amelybe ártalmatlanítás 
céljából nem kerülhet be hulladék vagy 
más anyag;

Or. en

Indokolás

Konkrét meghatározás a 12. cikkbe javasolt definíció kiegészítésére, amely a „túlnyomórészt” 
pontatlan kifejezés helyettesítését célozza egy pontosabb meghatározással. 90%-nál 
magasabb arányt akkor lehetne előírni, ha csak a tüzelés utáni elkülönítési folyamatokat 
kellene tekintetbe venni, de ez vélhetően kizárná az ígéretes új oxigéntüzelésű technológiák 
kifejlesztését. Mivel azonban az egyensúly ebben az esetben a semleges argon, nitrogén és 
oxigén gázból áll, nincs ok aggodalomra.

Módosítás19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „jelentős rendellenesség” fogalommeghatározásának pontosan utalnia kell arra az 
eshetőségre, hogy olyan változás következett be a felszín alatt, amely korrekciós 
intézkedéseket igényel a jövőbeli szivárgás kockázatának kiküszöbölése érdekében.
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Módosítás20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) „korrekciós intézkedések”: jelentős 
rendellenesség kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések a szivárgás 
megelőzése vagy megszüntetése céljából;

Or. en

Indokolás

A korrekciós intézkedések pontosabb meghatározására van szükség jelentős rendellenességek 
észlelése esetén.  Az emberi egészségre vagy a környezetre káros hatású CO2 szivárgás –
bármilyen mennyiségben – elfogadhatatlan.

Módosítás21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tárolóhelyként csak olyan földtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett a szivárgásnak 
nem jelentős a kockázata, és nem 
várhatóak jelentős kedvezőtlen környezeti 
és egészségügyi következmények. 

(2) Tárolóhelyként csak olyan födtani 
közeg jelölhető ki, amelyben a javasolt 
használati feltételek mellett az emberi 
egészségre vagy a környezetre esetleg 
káros következményekkel járó szivárgás
kockázata várhatóan nem áll fenn.

Or. en

Indokolás

A követelménynek pontosabbnak kell lennie, mint azt a Bizottság javaslatában szereplő szöveg 
sugallja.  Teljességgel elfogadhatatlan, hogy bármely olyan kereskedelmi tárolóhely 
engedélyt kapjon, ahol várhatóan számolni kell szivárgással, amely káros következményekkel 
jár az emberi egészségre vagy a környezetre.
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Módosítás22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és a környező terület 
jellemzése és vizsgálata révén kell 
megállapítani.

(3) Azt, hogy egy adott földtani közeg 
alkalmas-e tárolóhelyként való 
igénybevételre, az I. mellékletben előírt 
kritériumok alapján, a potenciális 
tárolókomplexum és a környező terület 
jellemzése és vizsgálata révén, a bevált 
gyakorlatok és a Bizottság által 
kidolgozandó iránymutatások
figyelembevételével kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A mellékletek alapvető kereteket nyújtanak a lehetséges tárolóhelyek felméréséhez, de a 
végrehajtás is javulni fog és a közbizalom is növelhető, ha előírjuk a bevált gyakorlatok 
figyelembevételét, és iránymutatások készülnek a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
munkájának támogatására.

Módosítás23

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív és nyilvánosan megismerhető 
kritériumok alapján történjen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a talajfelderítési engedélyek 
kiadására szolgáló eljárásokban a 
szükséges felkészültséggel rendelkező 
valamennyi jogalany részt vehessen, 
valamint arról, hogy az engedélyezés 
objektív, nyilvánosan megismerhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján történjen.

Az eljárások során figyelembe kell venni, 
hogy a talajfelderítési engedéllyel 
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rendelkezők a vizsgálatok során gyűjtött 
adatok birtokosai lesznek, és elsőbbségben 
részesülnek, amennyiben még a 
talajfelderítési engedély lejárta előtt 
nyújtanak be kérelmet tárolási engedélyre. 
A tagállamok a tárolási engedély 
megszerzéséért folytatott verseny 
megkönnyítése érdekében bevezethetnek 
követelményeket a talajfelderítési 
engedély lejárta előtt készült adatok 
utólagos értékesítésére vagy átadására, 
amennyiben a talajfelderítési engedély 
birtokosa nem kíván tárolási engedélyért 
folyamodni, vagy nem tesz eleget egyéb 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

Ki kell küszöbölni a Bizottság által javasolt eljárásokban észlelhető esetleges 
ellentmondásokat. Miközben a talajfelderítési, majd később a tárolási engedélyek kiadását 
megkülönböztetésektől mentesen kell lefolytatni, egyértelmű, hogy senki sem fog felderítési 
munkálatokba, ha nem valószínűsíthető, hogy a felderítést végző fél a tárolásra is lehetőséget 
kap, vagy más módon megtérül a befektetése. A talajfelderítési engedélyek kiadását ezért oly 
módon kell lefolytatni, hogy az kövzetlenül kapcsolódjon később a tárolási engedélyek 
kiadásához.

Módosítás24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
behatárolt földrajzi területre és legfeljebb 
két évre kell kiadni; a talajfelderítési 
engedélyek legfeljebb egy alkalommal 
legfeljebb kétéves időtartamra 
megújíthatók.

(3) A talajfelderítési engedélyeket 
korlátozott térfogatú területre kell kiadni.
Az engedély időtartama nem haladhatja 
meg az adott tárolóhely felméréséhez
szükséges időt, amelyre az engedélyt 
kiadták. A tagállamok 
meghosszabbíthatják az engedélyt, 
amennyiben a felderítést az előírásaival 
összhangban végzik.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt időtartam sok esetben túl rövid. Feltételezhető, hogy azok a 
tagállamok, amelyek kiadnak talajfelderítési engedélyeket, érdekeltek a CO2 biztonságos 
tárolásának elősegítésében. Ezért nem kell tartani attól, hogy indokolatlan késedelmekhez 
vezet, ha meghagyjuk számukra a lehetőséget a talajfelderítési engedélyek időtartamára 
vonatkozó feltételek meghatározására.

Módosítás25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedélyes tevékenységét.

(4) A talajfelderítési engedély jogosultja a 
potenciális CO2-tárolókomplexum 
tekintetében kizárólagos talajfelderítési 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyben 
meghatározott időszak alatt a 
tárolókomplexum más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedély birtokosának tevékenységét, 
továbbá, hogy a CO2 tárolóhelyekre 
vonatkozó talajfelderítési engedélyek 
kiadása során tiszteletben tartják a 
korábbi szénhidrogén-, szén-, vagy más 
ásványianyag-kitermelési engedéllyel 
rendelkező harmadik felek érdekeit és 
tulajdonjogait.

Or. en

Indokolás

A módosítás az ugyanazon a földrajzi területen működő egyéb vállalkozások jogait 
hangsúlyozza.
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Módosítás26

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A talajfelderítési engedély a lejárati 
dátumának napján érvényét veszti, kivéve, 
ha az engedély birtokosa ezt megelőzően a 
6. cikkel összhangban tárolási engedélyért 
folyamodott ugyanarra a területre.
A 6. és a 7. cikk szerint a talajfelderítési 
engedély lejártáig kizárólag a 
talajfelderítési engedély birtokosa 
folyamodhat tárolási engedélyért. 

Or. en

Indokolás

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved. While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data. The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Módosítás27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy tárolóhely csak tárolási engedély 
alapján üzemelhessen.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy tárolóhely csak tárolási engedély 
alapján üzemelhessen, minden 
tárolóhelyen egyetlen üzemeltető 
működjön, és a tárolókomplexum az 
engedély lejárta előtt más olyan célra ne 
legyen igénybe vehető, amely akadályozná 
az engedély birtokosának tevékenységét.
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Or. en

Indokolás

A felelősségek és kötelezettségek teljes egyértelműsége érdekében egy adott tárolóhelyen csak 
egyetlen üzemeltető működhet. Ezt azért kell hangsúlyozni, hogy az EU területén kívüli tárolás 
esetén elkerülhetők legyenek a kőolaj-kitermelési engedéllyel rendelkezőkkel való esetleges 
összetűzések.

Módosítás28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tárolási engedélyek kiadására 
szolgáló eljárásokban a szükséges 
felkészültséggel rendelkező valamennyi 
jogalany részt vehessen, valamint arról,
hogy az engedélyezés objektív és 
nyilvánosan megismerhető kritériumok 
alapján történjen.

(2) Az 5. cikk (4a) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok olyan eljárásokat 
dolgoznak ki a tárolási engedélyek 
kiadására, amelyek lehetőség szerint 
biztosítják a szükséges felkészültséggel 
rendelkező valamennyi jogalany 
részvételének lehetőségét és azt, hogy az 
engedélyezés objektív, nyilvánosan 
megismerhető és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján történjen. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt eljárásokban észlelhető az ellentmondás lehetősége. Miközben a 
szerződések odaítélésének ideális esetben megkülönböztetésmentesen kell történnie, ez azzal 
jár, hogy a vállalkozásokat nem teszik érdekeltté a felderítési munkák elvégzésében. Ezt a 
módosítást az 5. cikk (2) bekezdésében javasolt módosítással együtt kell olvasni.  

Módosítás29

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a kérelmező, valamint – ha különbözik 
– a leendő üzemeltető nevét és címét;

(1) a leendő üzemeltető nevét és címét;
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Or. en

Módosítás30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a kérelmező vagy a leendő üzemeltető 
műszaki felkészültségének igazolását;

(2) a leendő üzemeltető műszaki 
felkészültségének igazolását;

Or. en

Indokolás

Alapvetően fontos megállapítani a munkálatokért közvetlenül felelős szervezet műszaki 
felkészültségét.

Módosítás31

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a besajtolni és tárolni kívánt CO2 
összmennyiségét, a CO2-folyamok várható 
eredetét és összetételét, a besajtolás 
tervezett sebességét;

(4) a besajtolni és tárolni kívánt CO2
összmennyiségét, a CO2-folyamok várható 
eredetét és összetételét, a besajtolás 
tervezett sebességét, a besajtolási nyomást, 
valamint a besajtoló létesítmények 
elhelyezkedését és a szállítóeszközöket;

Or. en

Indokolás

Ezek mind alapvető információk a pontos felmérés szempontjából.
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Módosítás32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) a 19. cikknek megfelelően az óvadék 
nyújtását vagy a más egyenértékű 
mellékkötelezettség teljesítését igazoló 
iratokat.

(9) a 19. cikknek megfelelően a kérelmező
pénzügyi helyzetét és az óvadék nyújtására
vagy más egyenértékű kötelezettség
teljesítésére való képességét igazoló 
iratokat a CO2 besajtolás megkezdése 
előtt;

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja szempontjából elegendő, ha a vállalkozás vagy anyavállalata pénzügyi 
helyzetét igazoló irat benyújtására az engedély iránti kérelem benyújtásakor kerül sor.

Módosítás33

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) a 2003/4/EK irányelvvel összhangban 
a nyilvánosság tájékoztatására és a 
polgárokkal való konzultációra vonatkozó 
tervet annak biztosítására, hogy az 
engedélyre irányuló kérelem első 
benyújtásakor és annak minden 
felülvizsgálatakor minden lehetséges 
műszaki és a döntéshozás alapját képező 
egyéb információt a nyilvánosság elé 
tárjanak, és a polgároknak így formális 
lehetősége nyíljék arra, hogy 
megjegyzéseket terjesszenek a hatáskörrel 
rendelkező hatóság elé.

Or. en
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Indokolás

A környezetvédelmi tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó meglévő jogi előírások 
megerősítése.

Módosítás34

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolóhelyet olyan természetes személy
fogja vezetni, aki a tárolóhely vezetésére 
műszakilag felkészült és kellően 
megbízható, továbbá ez a személy és a 
személyi állomány valamennyi tagja 
szakmai és műszaki ismeretbővítő 
programokon és továbbképzésben fog 
részt venni;

b) a tárolóhelyet egy pénzügyileg stabil és 
bizonyítottan magas műszaki 
felkészültségű vállalkozás fogja vezetni;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy egyértelmű és jogilag végrehajtható felelősségi köröket hozzunk létre. Egy 
műszakilag felkészült vállalkozás arra alkalmas személyeket fog kijelölni a tárolóhely napi 
szintű üzemeltetésére.

Módosítás35

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben több üzemeltető sajtol 
CO2-t ugyanabba a hidraulikailag 
kapcsolódó rendszerbe, a lehetséges 
nyomás-összeadódás miatt mindkét 
tárolóhely egyidejűleg eleget tehet ezen 
irányelv követelményeinek;

Or. en



PE407.716v01-00 26/57 PR\726692HU.doc

HU

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak ügyelnie kell arra, hogy ne adjon ki engedélyt két olyan 
üzemeltetőnek, amelyek ugyanazt a hidraulikailag kapcsolódó komplexumot kívánják 
használni, annál is inkább, mivel párhuzamos besajtolási műveletek esetén nehéz lenne köztük 
nagy biztonsággal elosztani a kötelezettségekkel kapcsolatos felelősséget.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően véleményezte az engedély 
tervezetét;

(2) vagy nem érkezett kifogás a 
Bizottsághoz a 10. cikk f) pontja szerint, 
vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság 
megegyezésre jutott a Bizottsággal, és 
megállapodásukat ugyanazon rendelkezés 
szerint nyilvánosságra hozták;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a 8. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe javasolt megfogalmazás, amely 
összhangba hozza a rendelkezéseket a 10. cikk új megfogalmazásával.

Módosítás37

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a hatáskörrel rendelkező hatóság a 10. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megfontolta a Bizottság véleményében 
foglaltakat.

(3) a hatáskörrel rendelkező hatóság 
magyarázatot nyújtott és – adott esetben –
megindokolta az engedélyezéssel 
kapcsolatos döntését mindazon 
polgároknak, akik az engedélyezési 
kérelem kapcsán a nevük és címük 
említésével egyénileg véleményt 
nyilvánítottak.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítására, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak teljes mértékben figyelembe 
kelljen vennie a saját nevükben egyénileg (és nem csupán petíció vagy szervezett elektronikus 
lobbi aláíróiként) fellépő magánszemélyek véleményét, javaslatait vagy aggodalmait.

Módosítás38

Irányelvre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási engedély tervezetének bizottsági 
felülvizsgálata

A tárolási engedélyek jóváhagyása

1. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
a tárolási engedélyek tervezetéről, az 
engedélykérelmekről és a 
határozattervezet elfogadása során a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
figyelembe vett valamennyi egyéb iratról. 
A Bizottság az engedélyek tervezetét a 
megküldést követően hat hónapon belül
véleményezheti.

A tagállamok az alábbi eljárást vezetik be:

a) A tárolási engedélyt kérelmezők az 
összes szükséges dokumentumot két 
példányban benyújtják a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak.
b) A hatáskörrel rendelkező hatóság a 
kérelmezők által benyújtott 
dokumentumok beérkezésekor minden 
kérelemről, és az engedélyezéssel 
kapcsolatos döntéshozatal során a 
hatóság által figyelembe vett minden 
egyéb anyagról részletes tájékoztatást 
nyújt a Bizottságnak.
c) A Bizottság a dokumentumok 
átvételéről megerősítést küld a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak.
d) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot, ha és amikor 
engedélyezi tárolási engedély kiadását.
e) A Bizottság az engedélyezésről szóló 
értesítő átvételéről azonnal megerősítést 
küld a hatáskörrel rendelkező 
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hatóságnak.
f) A Bizottság a tárolási engedély 
kiadásáról szóló értesítő átvételétől 
számított egy naptári hónapon belül ezen 
irányelv előírásai alapján kifogást 
nyújthat be a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz.  Ilyen kifogás benyújtása 
esetén az engedélyt felfüggesztik 
mindaddig, amíg a hatáskörrel rendelkező 
hatóság és a Bizottság megállapodásra 
nem jut, és a megállapodást 
nyilvánosságra nem hozzák.
g) Amennyiben a Bizottságtól a megadott 
határidőn belül nem érkezik be kifogás, a 
tárolási engedélyt jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a Bizottságnak hat hónap állna rendelkezésére, hogy döntéséről 
tájékoztassa a hatáskörrel rendelkező hatóságot.  Ez a bürokratikus „rémálom” teljességgel 
elfogadhatatlan. 
Az előadó szerint helyénvaló, hogy a Bizottságnak legyen végső ellenőrzési joga, mert ha akár 
csak egy tagállamban is előfordul, hogy nem sikerül biztosítani az emberi egészség és a 
környezet megfelelő védelmét, az Európa-szerte megingathatja a szénmegkötés és –tárolás 
rendszere iránti közbizalmat. 
A módosításban javasolt eljárás lehetővé teszi, hogy a Bizottság egy időben működjön együtt 
a tagállamok illetékes hatóságaival.  

Módosítás39

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, (2) A tagállamok gondoskodnak arról, 



PR\726692HU.doc 29/57 PE407.716v01-00

HU

hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség.

hogy jelentős változtatás bevezetésére csak 
az ezen irányelv alapján kiadott új tárolási 
engedély alapján legyen lehetőség. A 
tárolási engedélyek módosíthatók oly 
módon, hogy lehetővé tegyék a Bizottság 
által kidolgozandó iránymutatásokkal 
összhangban elvégzett kisebb 
változtatásokat.

Or. en

Indokolás

E módosítások a jogbiztonság fokozását szolgálják.  Megjegyzendő, hogy a 16. cikk szintén 
tartalmazza, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság előírhat intézkedéseket a szivárgás 
megelőzésére, illetve maga is megteheti a szükséges intézkedéseket.

Rejtett informátortól vagy más forrásból származó információk is figyelembe vehetők (3a). 

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak nem kell megvárnia, amíg a tárgyalások zsákutcába
jutnak, hanem már ezt megelőzően is kérheti az üzemeltetőt, hogy még a rendelkezésére álló 
támogatás felhasználása előtt fizessen.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja 
vagy bevonja a tárolási engedélyt:

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja 
vagy bevonja a tárolási engedélyt, vagy 
felszólítja az engedély jogosultját 
korrekciós intézkedések meghozatalára:

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. cikk (2) bekezdésének indokolását.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette;

a) ha az üzemeltető a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően az emberi 
egészségre vagy a környezetre esetleg 
káros hatást kifejtő, jelentős 
rendellenességről vagy szivárgásról 
értesítette, illetve felhívta rá a figyelmét;

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. cikk (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Miután az engedélyt a (3) bekezdésnek 
megfelelően bevonta, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy új tárolási 
engedélyt ad ki, vagy – a 17. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – a 
tárolóhelyet bezárja. Az új tárolási 
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti.

(4). Miután a (3) bekezdésnek megfelelően 
a hatáskörrel rendelkező hatóság 
intézkedett a tárolási engedély 
felülvizsgálatáról, frissítéséről vagy 
visszavonásáról, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy új tárolási engedélyt ad ki, 
vagy – a 17. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának megfelelően – a tárolóhelyet 
bezárja. Az utóbbi esetben az új tárolási
engedély kiadásáig a hatáskörrel 
rendelkező hatóság magához vonja a 
tárolóhellyel kapcsolatos felelősséget, 
beleértve az egyébként irányadó 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
viselt felelősséget is. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a lehetőségek szabta 
keretek között a felmerülő költségeket a 
volt üzemeltetővel megtérítteti, beleértve a 
19. cikk (2) bekezdésében előírt óvadék 
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felhasználását.

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. cikk (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A CO2 harmadik országokba történő 
kivitele geológiai tárolás céljából
(1) Ha a CO2-t birtokosa geológiai tárolás 
céljából ki szeretné vinni a Közösségből 
egy harmadik országba, kiviteli engedélyt 
kér a származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságától.
(2) A származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága értesíti a célország 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, hogy 
megszerezze annak hozzájárulását.
(3) A származási tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága csak abban az 
esetben engedélyezheti a kivitelt, ha:
a) a célország hatáskörrel rendelkező 
hatósága hozzájárulását adja;
b) biztosítható, hogy a CO2 célországbeli 
geológiai tárolása az ezen irányelvben 
foglalt követelményeknek megfelelően 
történik;
c) a CO2 geológiai tárolása a 
célországban olyan 
kibocsátáskereskedelmi rendszer részét 
képezi, amely kapcsolódik a 2003/87/EK 
irányelvvel létrehozott uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez. 
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(4) A CO2 kivitelét nem engedélyezik a 
Bizottság külön hozzájárulása nélkül.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem kellene kizárnia a CO2 geológiai tárolás céljából történő kivitelének 
lehetőségét az olyan esetekben, amikor a tárolás körülményei megfelelnek az EU-n belül 
érvényes feltételeknek.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CO2-folyamnak túlnyomórészt szén-
dioxidból kell állnia. Ennek megfelelően 
hulladékot vagy más anyagot e hulladék 
vagy más anyag ártalmatlanítása céljából 
nem szabad hozzáadagolni. A CO2-folyam 
azonban véletlen jelleggel tartalmazhat 
olyan anyagokat, amelyek a forrásból vagy 
az elkülönítési vagy a besajtolási eljárásból 
származnak. Ezen anyagok koncentrációja 
nem érheti el azt a szintet, amely már 
kedvezőtlenül befolyásolná a tárolóhely 
integritását vagy az igénybe vett szállítási 
infrastruktúrát, amely már jelentős 
környezeti kockázatot hordozna magában, 
illetőleg amely már sértené az irányadó 
közösségi jogot.

(1) A CO2-folyamnak legalább 90%-ban 
szén-dioxidból kell állnia. Ennek 
megfelelően hulladékot vagy más anyagot 
ártalmatlanítás céljából nem szabad 
hozzáadni. A CO2-folyam azonban véletlen 
jelleggel tartalmazhat olyan anyagokat, 
amelyek a forrásból vagy az elkülönítési 
vagy a besajtolási eljárásból származnak, 
és nyomelemek is hozzáadhatók a CO2 
vándorlásának nyomon követése és 
ellenőrzése céljából. Ezen anyagok 
koncentrációja nem érheti el azt a szintet, 
amely már kedvezőtlenül befolyásolná a 
tárolóhely integritását vagy az igénybe vett 
szállítási infrastruktúrát, amely már 
jelentős környezeti kockázatot hordozna 
magában, illetőleg amely már sértené az 
irányadó közösségi jogot.

Or. en

Indokolás

A „túlnyomórészt” kifejezés nem eléggé egyértelmű. 90%-nál magasabb arányt is elő lehetne 
írni, ha csak a tüzelés utáni elkülönítési folyamatokat kellene tekintetbe venni, de ez kizárná 
az új oxigéntüzelésű technológiák kifejlesztését. Mivel azonban a CO2-folyam egyensúlya 
ebben az esetben a semleges argon, nitrogén és oxigén gázból áll, nincs ok aggodalomra.  
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Hasonlóképpen elfogadhatatlan a „jelentős” kifejezés is.  Nem tolerálható a 
szennyezőanyagok koncentrációjának olyan mértéke, amely meghaladja az elfogadható 
szabványokat és bizonyos fokú veszélyt hordoz.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan 
ellenőrizze a sajtolóberendezéseket és a 
tárolókomplexumot (ideértve, hacsak 
lehetséges, a CO2-testet), továbbá –
szükség szerint – a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetet annak érdekében, 
hogy:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az üzemeltető folyamatosan 
ellenőrizze a sajtolóberendezéseket és a 
tárolókomplexumot (ideértve a CO2-testet), 
továbbá – szükség szerint – a 
tárolókomplexumot körülvevő környezetet 
annak érdekében, hogy:

Or. en

Indokolás

A nyomon követést célzó bármilyen terv legfontosabb része annak meghatározása, hogy a 
CO2 tárolásában bekövetkeztek-e változások (különösen, hogy bekövetkezett-e CO2 vándorlás, 
amely szivárgáshoz vezethet) és kezelésükhöz szükséges-e intézkedések meghozatala.

A CO2-test nyomon követése létfontosságú, ha a szivárgás várhatóan be fog következni, ezért 
a „hacsak lehetséges” kifejezést törölni kell.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ellenőrizhesse a tárolt CO2
mennyiségét;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozó indokolást.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kimutathassa a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetre, a lakosságra vagy a 
környező bioszféra használóira gyakorolt 
esetleges kedvezőtlen hatásokat;

d) kimutathassa a tárolókomplexumot 
körülvevő környezetre, a lakosságra vagy a 
környező bioszféra használóira gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat;

Or. en

Indokolás

Az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt bármilyen negatív hatás elfogadhatatlan, 
ezért az „esetleges” szót törölni kell.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) megítélhesse, hogy a jövőben a tárolt 
CO2 valóban végtelen ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad-e.

f) frissíthesse a tárolóhely rövid és hosszú 
távú biztonságáról és integritásáról szóló 
elemzést, beleértve annak elemzését, hogy 
a jövőben a tárolt CO2 valóban 
beláthatatlanul hosszú ideig teljes 
egészében a tárolóhelyen belül marad-e.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozó indokolást.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A folyamatos ellenőrzést egy, a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően az üzemeltető által 
kidolgozott, a 7. cikk 5. pontjának és a 9. 
cikk 5. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott monitoringterv 
alapján kell végezni. A tervet – a műszaki 
fejlődés figyelembevétele érdekében – a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően, de legalább ötévente át kell 
dolgozni. Az átdolgozott tervet jóváhagyás 
céljából ismét be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak.

(2) A folyamatos ellenőrzést egy, a II. 
mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően – amelyek a 2003/87/EK 
irányelv 14. cikkében és 23. cikkének (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározott iránymutatásokkal 
összhangban tartalmazzák az ellenőrzésre 
vonatkozó részleteket – az üzemeltető által 
kidolgozott, a 7. cikk 5. pontjának és a 9. 
cikk 5. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
benyújtott és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által jóváhagyott monitoringterv 
alapján kell végezni. A tervet – a szivárgás 
értékelt kockázatában bekövetkezett 
változások, az új tudományos ismeretek és 
a rendelkezésre álló legjobb technológia 
fejlődésének figyelembevétele érdekében –
a II. mellékletben előírt követelményeknek 
megfelelően, de legalább ötévente át kell 
dolgozni. Az átdolgozott tervet jóváhagyás 
céljából ismét be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak. A monitoring-
tervet és minden más frissített tervet 
hozzáférhetővé kell tenni nyilvános 
ellenőrzés céljából.

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési és jelentéstételi követelményeknek összhangban kell lenniük az ETS-
irányelv követelményeivel.
A szabályozási folyamatot ki kell igazítani a tapasztalat és az új technológiai ismeretek 
alapján tanultak figyelembevétele céljából. 

A bizalom megőrzése érdekében hangsúlyozni kell, hogy a monitoring-terveket 
nyilvánosságra hozzák.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a 19. cikknek és a 9. cikk 9. pontjának 
megfelelően az óvadék fenntartását igazoló 
iratokat;

(3) a 19. cikknek és a 9. cikk 9. pontjának 
megfelelően az óvadék bevezetését és 
fenntartását igazoló iratokat;

Or. en

Indokolás

A módosítás némi rugalmasságot biztosít az óvadék nyújtásában, elsősorban lehetővé teszi 
egy anyavállalat pénzügyi helyzetének figyelembevételét. 

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Rendes helyszíni ellenőrzést legalább
évente egyszer kell tartani. Ennek 
keretében ellenőrizni kell a besajtolás és a 
folyamatos ellenőrzés céljára igénybe vett 
berendezéseket, valamint a 
tárolókomplexum valamennyi releváns 
környezeti hatását.

(3) A besajtolás megkezdését követő első 
öt évben rendes helyszíni ellenőrzést 
évente egyszer kell tartani, majd azután 
olyan rendszerességgel, amilyet a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
szükségesnek ítél. Ennek keretében 
ellenőrizni kell a besajtolás és a folyamatos 
ellenőrzés céljára igénybe vett 
berendezéseket, valamint a 
tárolókomplexum valamennyi releváns 
környezeti hatását.

Or. en

Indokolás

A problémák leginkább a sajtolási művelet megkezdése után válhatnak láthatóvá, ezért 
helyénvaló a rendszeres ellenőrzés. Az egyes tárolási helyszínek geológiája azonban eltérő, 
ezért ésszerű lenne, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok határoznák meg a körülményeknek 
leginkább megfelelő hosszútávú ellenőrzési rendszert.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jelentős rendellenesség, illetőleg 
szivárgás esetén az üzemeltető 
haladéktalanul értesítse a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és megtegye a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az emberi egészségre vagy a 
környzetre esetlegesen káros hatást 
gyakorló, jelentős rendellenesség, illetőleg 
szivárgás esetén az üzemeltető 
haladéktalanul értesítse a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és megtegye a 
szükséges korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítások a tárolóhelyek üzemeltetői számára nagyobb mértékű jogi egyértelműséget 
biztosítanak azzal, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak előírják követelései indokolását, 
miközben megerősítik a hatáskörrel rendelkező hatóság arra vonatkozó képességét, hogy 
fellépjen, ha az engedélyhez kötött feltételeket megszegnék vagy veszély fenyegetné az emberi 
egészséget és a környezetet.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
bármikor kérheti az üzemeltetőt, hogy a 
korrekciós intézkedési tervben szereplőktől 
eltérő vagy azokon túlmenő korrekciós 
intézkedést tegyen.  A hatáskörrel 
rendelkező hatóság jogosult továbbá 
bármikor maga korrekciós intézkedést 
tenni, és a költségeket az üzemeltetővel 
megtéríttetni.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
bármikor előírhatja az üzemeltetőnek, 
hogy a korrekciós intézkedési tervben 
szereplőktől eltérő vagy azokon túlmenő 
korrekciós intézkedést tegyen, ha a 
korrekciós intézkedési tervben szereplő 
intézkedések hatástalannak bizonyulnak, 
ha a korrekciós intézkedési terv 
elfogadása óta a körülmények jelentősen 
megváltoztak, vagy ha fennáll az emberi 
egészségre vagy a környezetre esetlegesen 
káros szivárgás veszélye.
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Or. en

Indokolás

Lásd a 16. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az üzemeltető nem teszi meg a 
szükséges korrekciós intézkedéseket, akkor 
a hatáskörrel rendelkező hatóság maga 
teszi meg a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, és a költségeket az 
üzemeltetővel megtérítteti.

(4) Ha az üzemeltető nem teszi meg a 
szükséges korrekciós intézkedéseket az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
esetlegesen káros szivárgás 
megakadályozásához szükséges időn 
belül, akkor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság maga teszi meg a szükséges 
korrekciós intézkedéseket, és a költségeket 
az üzemeltetővel megtérítteti.

Or. en

Indokolás

Lásd a 16. cikk 1. bekezdésére vonatkozó indokolást

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzemeltető kérésére, amennyiben a 
hatáskörrel rendelkező hatóságtól erre 
engedélyt kapott;

b) az üzemeltető kérésére, amennyiben a 
hatáskörrel rendelkező hatóságtól erre 
engedélyt kapott; vagy

Or. en
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben előírt 
kötelezettségeket egy, az üzemeltető által a 
bevált gyakorlati megoldások alapján, a II. 
melléklet 2. pontjában előírt 
követelményekkel összhangban 
összeállított, a bezárást követő időszakra 
vonatkozó terv alapján kell teljesíteni. A 
bezárást követő időszakra vonatkozó terv 
előzetes változatát a 7. cikk 7. pontjának és 
a 9. cikk 7. pontjának megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak be kell 
nyújtani, és a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak jóvá kell hagynia. A 
tárolóhelynek az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontja alapján történő bezárása előtt a 
bezárást követő időszakra vonatkozó terv 
előzetes változatát:

(3) A (2) bekezdésben előírt 
kötelezettségeket egy, az üzemeltető által a 
bevált gyakorlati megoldások és a 
Bizottság által kidolgozandó 
iránymutatások alapján, a II. melléklet 2. 
pontjában előírt követelményekkel 
összhangban összeállított, a bezárást 
követő időszakra vonatkozó terv alapján 
kell teljesíteni. A bezárást követő időszakra 
vonatkozó terv előzetes változatát a 7. cikk 
7. pontjának és a 9. cikk 7. pontjának 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak be kell nyújtani, és a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak jóvá 
kell hagynia. A tárolóhelynek az (1) 
bekezdés a) vagy b) pontja alapján történő 
bezárása előtt a bezárást követő időszakra 
vonatkozó terv előzetes változatát:

Or. en

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség szerint át kell dolgozni, 
különösen a bevált gyakorlati megoldások
fényében;

a) szükség szerint át kell dolgozni, 
tekintetbe véve a kockázatelemzést, a 
bevált gyakorlati megoldásokat és a 
technológiai haladást anélkül, hogy 
ésszerűtlen új követelményeket 
támasztanának.

Or. en
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az üzemeltető számára jogilag egyértelmű helyzetet teremt.  A feltételek természetesen azt a 
követelményt is tartalmazzák, hogy a CO2 teljes egészében a tárolóhelyen belül fog maradni.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyó 
határozat megküldésével egyidőben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság – a 17. cikk 

(4) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyó 
határozat megküldésével egyidőben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság – a 17. cikk 
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(2) és (3) bekezdésének megfelelően – a 
tárolóhely fizikai lezárásával és a 
sajtolóberendezések eltávolításával 
kapcsolatban módosított követelményeket 
határozhat meg az üzemeltető számára. A 
felelősség a tárolóhely fizikai lezárását és a 
sajtolóberendezések eltávolítását követően 
száll át.

(2) és (3) bekezdésének megfelelően – a 
tárolóhely fizikai lezárásával és a 
sajtolóberendezések eltávolításával 
kapcsolatban módosított és teljesíthető
követelményeket határozhat meg az 
üzemeltető számára. A felelősség a 
tárolóhely fizikai lezárását és a 
sajtolóberendezések eltávolítását követően 
száll át.

Or. en

Indokolás

Az üzemeltető ne kényszerüljön annak a bizonytalanságnak a kockázatos vállalására, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság jogilag túlzott követelményeket támaszt, és így próbálja 
elkerülni a tárolóhellyel kapcsolatos hosszú távú felelősség vállalását, amely ugyanakkor az 
irányelv szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a folyamatos 
ellenőrzés elhagyható. Ha azonban a 
meglévő közösségi jogszabályok –
beleértve a 92/43/EGK, a 2000/60/EK és a 
2006/118/EK irányelvet – előírásainak 
teljesítése érdekében végzett ellenőrzés
vagy más eljárások eredményeképpen 
vagy más célra gyűjtött információ 
alapján szivárgásra vagy jelentős 
rendellenességre derül fény, a folyamatos 
ellenőrzést – a probléma nagyságának és a 
korrekciós intézkedések 
eredményességének megítéléséhez 
szükséges mértékben – vissza kell állítani.

Or. en
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Indokolás

A felelősségnek az üzemeltetőről a hatáskörrel rendelkező hatóságra való átruházásának 
egyik feltétele az, hogy kizárható a szivárgás és ezért nincs szükség hivatalos monitoring-
tervre. A CO2 jelenlétét kimutató ellenőrzést számos irányelv előírja (az élőhelyekről, illetve a 
felszín alatti vizekről szóló irányelv, a vízről szóló keretirányelv), ezeket hamarosan 
kiegészítik további jogszabályok, amelyeket jelenleg vizsgálnak (például a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv).

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Miután az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a felelősséget átvette, a volt 
üzemeltetővel szemben költségtérítési 
követelésnek nincs helye. Ez nem 
alkalmazható abban az esetben, ha 
megállapítható, hogy az üzemeltető hibája 
vagy hanyagsága miatt vagy előre 
átgondolt és szándékos hamisítás 
következtében az (1) bekezdés 
alkalmazásában nyújtott bizonyíték téves 
információn alapult.

Or. en

Indokolás

A módosítás a tagállamokat védi a hanyag és tisztességtelen üzemeltetőktől.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők – a tagállamok által 
meghatározott szabályokat követve, 
óvadék nyújtása vagy más egyenértékű 

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

kötelezettség teljesítése formájában, az 
ezen irányelv alapján kiadott engedélyben 
foglalt követelmények (ideértve a bezárási 
eljárásra és a bezárás utáni időszakra 
vonatkozó követelményeket is), valamint a 
2003/87/EK irányelv alkalmazásából 
fakadó követelmények teljesíthetősége 
érdekében – a széndioxid-besajtolás 
megkezdése előtt megfelelő módon 
tartalékot képezzenek. 

Or. en

Indokolás

Csak a széndioxid-besajtolás megkezdése előtt kell a pénzügyi tartalék képzését bizonyítani.  
Értelmetlen pénzügyi terhet jelentene, ha a besajtolást megelőzően előírnák.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egy átlátható és 
kockázatalapú értékelést követően 
meghatározzák az óvadék elfogadható 
formáit, megfelelően tekintetbe véve a 
nemzetközi piacokon hozzáférhető 
termékválasztékot és a kapcsolódó 
költségeket.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy tárgyaljanak az óvadék nyújtásának 
olyan módszereiről, amelyek szükségképpen nem kötik le a tőkét, illetve amelyek miatt 
gazdasági szempontból a projektek megvalósíthatósága nem haladja meg a közép-és 
kisvállalkozások lehetőségeit.
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Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy a szállítást és a tárolást végző vállalkozásoknak maguknak 
kell biztosítaniuk befektetéseik megfelelő megtérülését és vállalkozásuk üzleti alapú 
irányítását az engedélyezési feltételeknek megfelelően.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) azt az igényt, hogy tiszteletben kell 
tartani a tárolóhely, illetve a CO2-
szállítóhálózat tulajdonosának vagy 
üzemeltetőjének kellően megindokolt és 
ésszerű igényeit, továbbá jogos pénzügyi 
érdekeit, beleértve a jogot, hogy ha a 
rendelkezésre álló kapacitás 
kihasználtsága az aktuális tárolási terv 
szerint nem teljes, a szállítási és a tárolási 
kapacitás hozzáférhetőségére 
vonatkozóan hosszú távú szerződéses 
megállapodásokat köthetnek, amennyiben 
ez harmadik felek hozzáférését nem 
korlátozza, valamint a tárolóhely, a hálózat 
vagy a kapcsolódó feldolgozó- és 
kezelőlétesítmények vélhetően érintett 
valamennyi többi felhasználójának 
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érdekeit; valamint;

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy a szállítást és a tárolást végző vállalkozásoknak maguknak 
kell biztosítaniuk befektetéseik megfelelő megtérülését és vállalkozásuk üzleti alapú 
irányítását az engedélyezési feltételeknek megfelelően.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – a 20. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kritériumok 
és a jogvitákban várhatóan részt vevő felek 
számának figyelembevételével –
gondoskodnak azokról a vitarendezési 
mechanizmusokról, ennek keretében egy, a 
felektől független, valamennyi releváns 
információhoz hozzáférni jogosult hatóság 
meglétéről, amelyek lehetőséget adnak a 
CO2-szállítóhálózathoz és a 
tárolóhelyekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták gyors rendezésére.

(1) A tagállamok gondoskodnak a 
vitarendezési mechanizmusokról, ennek 
keretében egy, a felektől független, 
valamennyi releváns információhoz 
hozzáférni jogosult hatóság meglétéről.

A hatóság arra törekszik, hogy:
a) lehetőséget adjon – a 20. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kritériumok 
és a jogvitákban várhatóan részt vevő felek 
számának figyelembevételével – a CO2-
infrastruktúra fejlesztésével, valamint a 
CO2-szállítóhálózathoz és a 
tárolóhelyekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták gyors rendezésére. 
b) közvetítsen a hatáskörrel rendelkező 
hatóság, valamint a talajfelderítési és 
tárolási engedéllyel rendelkezők között 
minden olyan esetben, ahol az eltérések 
másképp jogvitákat eredményeznének.

Or. en
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Indokolás
Hasznos lesz egy olyan vitarendezési mechanizmus, amely lehetőséget ad a közvetítésre a 
költséges és hosszadalmas jogviták elkerülése érdekében, és nemcsak a szállítási hálózattal 
kapcsolatos ügyekre korlátozódik. Arra is alkalmasnak kell lennie, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és az üzemeltetők, illetve engedélyt kérők közötti viták esetén közvetítsen. 
Ezért a vitarendezésre vonatkozó rendelkezés felülvizsgált változatát kell bevezetni a 6. fejezet 
(Általános rendelkezések) 23a. (új) cikkében.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
22. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok létrehozzák vagy kijelölik azt 
az egy vagy több hatáskörrel rendelkező 
hatóságot, amely az ezen irányelvben előírt 
feladatokat ellátja. Ha több hatáskörrel 
rendelkező hatóságot jelölnek ki, 
gondoskodnak az e hatóságok által ezen 
irányelv értelmében végzett tevékenység 
összehangolásáról.

A tagállamok létrehozzák vagy kijelölik azt 
az egy vagy több hatáskörrel rendelkező 
hatóságot, amely az ezen irányelvben előírt 
feladatokat ellátja. Ha több hatáskörrel 
rendelkező hatóságot jelölnek ki, a 
tagállamok intézkedéseket hoznak az e 
hatóságok által ezen irányelv értelmében 
végzett tevékenység összehangolására.

Or. en

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Műszaki Felülvizsgálati Bizottság

A Bizottság felállít egy műszaki 
felülvizsgálati bizottságot, amely segíti a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és 
az üzemeltetőknek szóló legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások 
elkészítésében. A bizottság tevékenysége 
nyilvános és átlátható.
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Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bezárt tárolóhelyek nyilvántartása A tárolóhelyek nyilvántartása

Or. en

Indokolás

A tárolóhelyek nagyon hosszú ideig üzemeltethetők. A számos más célból is hivatkozásként 
szolgáló nyilvántartásoknak ezért átfogónak kell lenniük, tehát mind a működő, mind a bezárt 
tárolóhelyeket tartalmazniuk kell. A fölösleges bürokrácia elkerülése érdekében azonban elég 
hármonévente tájékoztatni Brüsszelt az egyes változások részleteiről.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd a 24. cikk, címre vonatkozó indokolást.
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Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartást a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok figyelembe veszik a 
kapcsolódó tervezési eljárásokban, 
valamint akkor, ha olyan tevékenység 
engedélyezéséről döntenek, amely a bezárt 
tárolóhelyen geológiai úton tárolt CO2-t 
befolyásolhatja, illetőleg amelyet a bezárt 
tárolóhelyen geológiai úton tárolt CO2
befolyásolhat. 

(2) A nyilvántartást a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok figyelembe veszik a 
kapcsolódó tervezési eljárásokban, 
valamint akkor, ha olyan tevékenység 
engedélyezéséről döntenek, amely a bezárt 
tárolóhelyen geológiai úton tárolt CO2-t 
befolyásolhatja, illetőleg amelyet a 
működő és a bezárt tárolóhelyen geológiai 
úton tárolt CO2 befolyásolhat.

Or. en

Indokolás

Lásd a 24. cikk, címre vonatkozó indokolást.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Létrehozásakor és valamennyi 
módosulásakor a nyilvántartást be kell 
jelenteni a Bizottságnak.

(3) Létrehozásakor a nyilvántartást be kell 
jelenteni a Bizottságnak. Háromévente 
frissített jelentéseket kell benyújtani a 25. 
cikk (1) bekezdésében előírt jelentésekkel 
együtt.

Or. en

Indokolás

Lásd a 24. cikk, címre vonatkozó indokolást.
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Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
32. cikk
2001/80/EK irányelv
9a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„9a. cikk „9a. cikk

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

„(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi olyan, elektromos 
áramot termelő tüzelőberendezés, amelyet 
legalább 300 megawatt névleges 
teljesítményre terveztek, valamint amely
kibocsátása várhatóan meghaladja a 350g 
CO2/kWh értéket, és amelyre az eredeti 
építési engedélyt ezen irányelv 
hatálybalépését követően kérik:

a) elhelyezése és tervezése úgy történik, 
hogy megkönnyítse a CO2 elkülönítését 
vagy megkönnyítse az ezzel egyenértékű 
kibocsátáscsökkentés más módjait;
b) engedélyezésére csak azt követően kerül 
sor, hogy a hatáskörrel rendelkező 
hatóság jóváhagyja az üzemeltető által 
készített jelentést, amely feltünteti az 
elkülönített CO2 geológiai tárolásához 
javasolt helyszínt, továbbá javaslatot tesz 
az eszközre (vezeték esetében az útvonalra 
is), amellyel a CO2-t a tárolóhelyre 
szállítják. A jelentést még az engedély 
megadása előtt közzéteszik.
Építési engedély hiányában az eredeti 
működési engedély alkalmazandó.”

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a Bizottság által javasolt követelményeket, amelyek az 
elkülönítésre való készenlétre vonatkoznak.  

A 350g CO2/kWh meghatározás célja kifejezetten a széntüzelésű berendezések építésének 
tiltása, hacsak nem úgy épülnek, hogy lehetséges esetleges átalakításuk annak érdekében, 
hogy rendelkezzenek a szén-dioxid kivonására és megkötésére alkalmas berendezéssel. Annak 
érdekében azonban, hogy a tagállamok számára biztosítsuk a rugalmasságot, a fenti korlát 
lehetővé teszi KHV-val felszerelt gáztüzelésű létesítmények és „hagyományos” gáztüzelésű 
létesítmények építését, ha a rendelkezésre álló legjobb technológiát alkalmazzák.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
32. cikk
2001/80/EK irányelv
9a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi olyan, elektromos 
áramot termelő tüzelőberendezést, amelyet 
legalább 300 megawatt névleges 
teljesítményre terveztek, valamint amely 
kibocsátása várhatóan meghaladja a 350g 
CO2/kWh értéket, és amelyre az eredeti 
építési engedélyt 2015. január 1-jén vagy 
azt követően kérik, úgy működtetnek, 
hogy CO2-kibocsátásuk legalább 90%-át 
elkülönítik, majd elszállítják és megfelelő 
földtani közegben tárolják, vagy más 
eszközökkel elérik a légkörbe történő 
kibocsátás ezzel egyenértékű csökkentését.
Építési engedély hiányában az eredeti 
működési engedély alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

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.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
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partnership with industry, scientists and NGOs.  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.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
32. cikk
2001/80/EK irányelv
9a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, 
elektromos áramot termelő 
tüzelőberendezéseket 2025. január 1-jétől 
kezdődően úgy működtetik, hogy CO2-
kibocsátásuk legalább 90%-át elkülönítik, 
majd elszállítják és megfelelő földtani 
közegben tárolják, vagy más eszközökkel 
elérik a légkörbe történő kibocsátás ezzel 
egyenértékű csökkentését.”

Or. en

Indokolás

A tüzelés utáni CO2-elkülönítés technológiája már rendelkezésre áll, és a jövő évtizedben és 
azt követően költség várhatóan jelentősen csökkenni fog. A fenti kötelező érvényű követelmény 
bevezetése egyértelmű jelzés a befektetők számára és felgyorsítja a széndioxid-kivonás és -
tárolás fejlődését.
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Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
32. cikk
2001/80/EK irányelv
9a cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1c) A technológiai haladás és a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével a Bizottság legkésőbb 
2015-ig, felülvizsgálja a követelményeket, 
amelyek ezen cikk alkalmazását csak a 
legalább 300 megawatt névleges 
teljesítményre tervezett, 350g CO2/kWh-
nál várhatóan nagyobb kibocsátású, 
elektromos áramot termelő 
tüzelőberendezésekre korlátozzák.”

Or. en

Indokolás

2015-re a technológiai haladástól függően a Bizottságnak meg kell vizsgálnia egy olyan 
javaslat megfogalmazását, hogy a CET-követelményeket a tüzelőberendezések szélesebb köre 
számára előírják.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
I Melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tárolóhelyek 4. cikkben előírt 
jellemzését és vizsgálatát négy lépésben, a 
rendelkezésre álló legjobb technológiának 
és a következő kritériumoknak 
megfelelően kell elvégezni. Az egy vagy 
több ilyen kritérium alkalmazásától való 
eltérést a hatáskörrel rendelkező hatóság 
engedélyezheti abban az esetben, ha a 
jellemzés és a vizsgálat ennek ellenére 
alkalmas marad a 4. cikkben előírt célokra. 
A Bizottság a techniai felülvizsgálati 
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bizottság segítségére támaszkodik a 4. cikk 
(3) bekezdésében előírt, a kritériumoknak 
a rendelkezésre álló legjobb technológia 
szerinti hatékony alkalmazásáról szóló 
iránymutatások hatáskörrel rendelkező 
hatóságok számára történő összeállítása 
során.

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell határoznia, milyen információ szükséges 
minden egyes esetben ahhoz, hogy jól ítélje meg, hogyan mérheti fel legjobban a szivárgás 
kockázatát. Néhány kritérium nem egyértelmű és jelentőségük is erősen eltér, így a 
rendelkezésre álló legjobb technológiáról szóló iránymutatások elkészítése alapvetően fontos.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
I Melléklet – 1 lépés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szivárgás kockázatának megállapítása 
érdekében kellő mennyiségű információt 
és adatot kell összegyűjteni ahhoz, hogy a 
tárolóhelyről és a tárolókomplexumról 
olyan volumetrikus dinamikus 
háromdimenziós (térbeli) talajmodell 
legyen készíthető, amely magában foglalja 
a fedőkőzetet és a környező területet, így a 
hidraulikailag kapcsolódó területeket is. 
Ezeknek az adatoknak a 
tárolókomplexumra vonatkozóan legalább 
a következő lényegi jellemzőket kell 
tartalmazniuk:

Or. en
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Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
I Melléklet – 1 lépés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon természetes és mesterséges 
útvonalak jelenlétét, amelyeken keresztül 
szivárgás következhet be;

g) azon természetes és mesterséges 
útvonalak jelenlétét, beleértve a kutakat és 
a fúrólyukakat, amelyeken keresztül 
szivárgás következhet be;

Or. en
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INDOKOLÁS

Az emberiség még jó néhány évtizedig kénytelen lesz az elektromos áram jelentős részét szén 
felhasználásával előállítani. A szén-dioxid kivonása és tárolása nélkül, amely a szén-dioxid 
légkörbe való kijutását hívatott meggátolni, lehetetlen elérni a gázkibocsátás olyan jelentős 
mértékű csökkentését, amely megelőzhetővé tenné a súlyos következményekkel járó 
éghajlatváltozást.

Az irányelv a széndioxid-kivonási és -tárolási technológia európai felhasználásának kereteit 
és feltételeit határozza meg. Követelményeket irányoz elő a CO2 elkülönítésére, kivonására és 
csővezetékben történő szállítására vonatkozóan. Leírja a mélyen a földfelszín alatti 
kőzetekben kialakítható tárolási helyek kijelölésére és biztonságos használatára irányuló 
eljárásokat. A jogszabály előírja, hogy a CO2 nagyon hosszú távú tárolása esetén a 
magánüzemeltetőnek át kell hárítania a felelősséget az adott tagállamra, de csak abban az 
esetben, ha a szivárgás eshetőségét csaknem teljes bizonyossággal a nullára csökkentették.

A Bizottság is azt javasolja, hogy minden új hőerőművet olyan „kivonásra kész” állapotúra 
kell megépíteni, hogy működése során bármikor készen álljon a széndioxid-kivonási 
technológiák műszaki befogadására.

A szén-dioxid kivonása és tárolása nem arat majd osztatlan sikert a környezetvédők körében, 
ami érthető, hiszen a CO2 eltemetése aligha nevezhető ideális „zöld” megoldásnak. De 
áthidaló technikai megoldásként jó szolgálatot tehet, amely révén ipari civilizációnk időt 
nyerhet arra, hogy olyan szintű alternatív energia-előállítási módokat fejlesszen ki, amelyek 
lehetővé teszik az ásványi üzemanyagok teljes mellőzését és a széndioxid-kibocsátás nélküli 
energiatermelést. Alkalmazható a gázzal fűtött hőerőműveknél, és hozzásegíthet, hogy 
jelentős méretű ipari komplexumokat kibocsátás-mentessé tegyünk. A biomassza 
hőerőművekben való párhuzamos alkalmazásával nettó negatív kibocsátás elérését teszi 
lehetővé, kiegészítve a megújuló energiaforrásokat. De alkalmazásának elsődleges célja mégis 
a szén problémájának megoldása.

A szén Európa CO2 kibocsátásának 24%-áért felelős, de ez az adat jelentéktelennek tűnhet a 
világ más részein keletkező mennyiségekhez képest. Az USA az elektromos áram 50%-át, 
India a 70%-át, Kína pedig a 80%-át széntüzeléssel állítja elő. Egyedül e három országban 
850 új vagy felújított széntüzelésű hőerőmű megépítését tervezik. A Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint a gyorsan növekvő kereslet miatt 2030-ra 70%-kal nő a szén 
világméretű felhasználási aránya, és ezt hozzá kell számolni mindazon törekvésekhez, melyek 
a megújuló forrásból történő energianyerésre és az energiafelhasználás mérséklésére 
irányulnak.

Nem szabad alábecsülni a széndioxid-kivonás és -tárolás európai terjesztésének jelentőségét. 
Teljes kapacitásának kihasználása esetén 2050-re széndioxid-kibocsátásunk 50%-os 
csökkentését is biztosíthatja. Az energiatermelési ágazat számára a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében előírt kvóták kiemelten fontosak annak biztosításában, hogy a széndioxid-
kibocsátás valóban csökkenjen, miközben a kvóta feletti kibocsátási egységek vételára elveszi 
az ágazat kedvét olyan új széntüzelésű erőművek építésétől, melyek nincsenek műszakilag 
felkészítve a CO2-kivonási technológiák befogadására, de ennél sokkal fontosabb a teljes 
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elképzelés.  

A széndioxid-kivonási technológiák nemcsak hogy kiterjedt infrastruktúrát igényelnek, de 
akár 25%-kal is csökkenthetik az elektromosáram-termelés általános hatékonyságát. 
Elkerülhetetlenül növelik a szénnel előállított áram árát, ezért alkalmazásuk rövid távon 
gazdaságilag nem térül meg. Egyedüli céljuk a szén-dioxid légkörbe való kibocsátásának 
megelőzése, és ezáltal a globális felmelegedés mérséklése. Ha az Európai Unió nem jár elöl jó 
példával és nem fejleszti gyors ütemben e technológiát, semmi remény nincs arra, hogy Indiát 
vagy akár Kínát rávehetnénk ennek átvételére vagy rábeszélhetnénk ezen országokat arra, 
hogy e technológiák alkalmazása egy éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodásban követelményként szerepeljen. Minden év késedelemmel tovább 
nő a széntüzelésű erőművek száma és az általuk a légkörbe bocsátott szén-dioxid máris 
hatalmas mennyisége, amely még hosszú évtizedekig a légkörben kering.

A nyilvánosság szén-dioxid-kivonási és -tárolási technológiára vonatkozó jogos 
aggodalmaival foglalkozni kell, de az összefüggéseket is figyelembe kell venni. Félelmek 
fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy az inaktív CO2 szállítása és tárolása veszélyt 
hordoz magában, ugyanakkor össze sem lehet hasonlítani a metán szállításával és tárolásával, 
amely rutinszerűen zajlik egész Európában. Ezt a mérgező, gyúlékony és robbanékony 
üvegházhatású gázt nemcsak tárolják számtalan föld alatti helyen, hanem vezetéken el is 
juttatják otthonok millióiba – ahol aztán meggyújtják!

A CO2 elkülönítésének technológiája még viszonylag kiforratlan. Új technikákat kell 
kifejleszteni és a meglévők méreteit megnövelni, hogy kielégítsék a nagy tüzelőberendezések 
szükségleteit. Úgy tűnik azonban, hogy ezeket az akadályokat gyorsan le lehet győzni, és 
bíztató, hogy 2008 májusában első jelentős gyártóként az Alstom azt állította, hogy 2015-től a 
kereskedelemben elérhetők lesznek a szén-dioxid kivonására és tárolására alkalmas 
berendezéssel felszerelt erőművek, amennyiben rövidesen megkezdődik a munka a javasolt 
demonstrációs projektekkel kapcsolatosan, amelyek segíteni fognak a tudnivalók 
gyakorlatban történő elsajátításában, a technológiák tesztelésében és a költségek 
csökkentésében.

Aggodalmak fogalmazódnak meg, hogy a CO2 mélyen a föld alatt történő tárolása nem 
biztonságos, szivároghat és a légkörbe jutva valamilyen egészségügyi kockázatot jelent, ami 
éppen ellentétes azzal a céllal, amelynek érdekében tárolják. A szén-dioxid az általunk 
belélegzett levegő természetes összetevője, és csak akkor okozhat problémát, ha nagyon nagy 
sűrűségben van jelen egy területen. Az IPCC számításai szerint mindössze 1%-os szivárgási 
arány következhet be 1000 évente, azaz az ipari civilizáció teljes történelmi korszakánál 
négyszer hosszabb idő alatt. Ennek ellenére az előadó úgy gondolja, hogy az emberi 
egészségre vagy a környezetre esetlegesen káros hatású CO2 szivárgás – bármilyen 
mennyiségben – elfogadhatatlan. 

Még kevés tapasztalatot szereztünk a CO2 tárolásával kapcsolatban, és fontos, hogy 
körültekintéssel és alapos vizsgálat után válasszák ki a tárolóhelyeket, azonban a szivárgás 
kockázata akkor a legnagyobb, amikor a besajtolás történik, illetve közvetlenül azt követően. 
Ezt a problémát nem hagyhatjuk megoldatlanul a jövő generációi számára. A norvég kormány 
jelentésében az áll, hogy 10 évvel az Északi-tenger alatt Sleipnernél végrehajtott besajtolás 
után szivárgás nem következett be, sőt a szén-dioxid vándorlása sem lépte túl az előre 
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megjósolt mértéket. Az idő múlásával a tárolt CO2 stabilabbá válik, és a szivárgás még 
kevésbé valószínű.

Az előadó nagyra becsüli a jelentés elkészítése során a számos vállalat és szervezet által adott 
tanácsokat és javaslatokat. Külön köszöni a Bizottság segítségét a jogszabálytervezet 
felülvizsgálatát és javítását célzó módosítások elkészítésében. A megközelítések tekintetében 
azonban továbbra is fennállnak a különbségek, és az előadó kizárólagos felelősséget vállal 
következtetéseiért és javaslataiért.

A széndioxid-kivonási és -tárolási rendszerek használatának költségei hosszú távon nem teszi 
költségesebbé a kibocsátással járó áramtermelést más elektromosáram-termelő 
technológiáknál, ha tekintetbe vesszük az uniós kibocsátási egységek terén bekövetkező 
megtakarítást, de azok, akik elsőnek lépnek, magas árat fognak fizetni és szükségük lesz 
valamilyen állami támogatásra. 

2007 márciusában az Európai Tanács ígéretet tett, hogy támogatást nyújt legfeljebb 12 
nagyszabású, széndioxid-kivonást és -tárolási végző demonstrációs létesítmény 2015-ig 
történő megépítéséhez. Remélhetőleg a megvalósításhoz szükséges további támogatás 
biztosítható lesz még ezen irányelv hatálybelépése előtt.


	726692hu.doc

