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Pozměňovací návrh 29
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jednou z metod umožňujících zmírnění 
změny klimatu je zachycování 
a geologické skladování oxidu uhličitého 
(CCS). Tato metoda spočívá v zachycování 
oxidu uhličitého (CO2) z průmyslových 
zařízení, jeho přepravě na úložiště a jeho 
injektování do vhodné geologické formace 
za účelem trvalého uložení. 

(4) Jednou z metod umožňujících zmírnění 
změny klimatu je zachycování 
a geologické skladování oxidu uhličitého 
(CCS). Tato metoda spočívá v zachycování 
oxidu uhličitého (CO2) z průmyslových 
zařízení, jeho přepravě na úložiště a jeho 
injektování do vhodné geologické formace 
za účelem trvalého uložení. Aby bylo 
dosaženo očekávaných přínosů 
technologie CCS, pokud jde o snížení 
emisí oxidu uhličitého, musí se věnovat 
zvláštní pozornost zajištění toho, aby tato 
technologie nesloužila jako pobídka ke 
zvyšování počtu elektráren používajících 
konvenční paliva. 

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Odděleně byly složky zachycování, 
přenosu a skladování CO2 podrobeny 
pilotním projektům, ale bude ještě potřeba 
zahrnout je do kompletního procesu CCS 
a snížit ceny technologií. Největší projekty 
skladování CO2, kterých se účastní 
evropské podniky, jsou projekt Sleipner 
v Severním moři (Statoil) a projekt 
In Salah v Alžírsku (Statoil, BP a 
Sonatrach). Další pilotní projekty, které 
probíhají, jsou projekt Vattenfall 
v Schwarze Pumpe v Německu a projekt 
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CCS firmy Total v oblasti Lacq 
ve Francii.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění vzhledem k pozměňovacímu návrhu obsaženému v návrhu zprávy, že se v 
dosavadních projektech nejedná o demonstrační projekty, ale o pilotní projekty.

Pozměňovací návrh 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem úspěšně pokročit ve 
využívání technologií pro zachycování 
a skladování uhlíku je vedle legislativního 
rámce pro úložiště nezbytné urychleně 
zajistit také pobídky k dalšímu vývoji 
technologie, podporu budování 
demonstračních zařízení a právní rámec 
vytvořený členskými státy pro zabezpečení 
přepravy.

Or. en

Odůvodnění

Jednoznačné vyjádření skutečnosti, že je zapotřebí více právních rozhodnutí o technologiích 
pro zachycování a skladování uhlíku a demonstračních zařízeních a finanční podpora těchto 
technologií a zařízení.
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Pozměňovací návrh 32
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na geologická úložiště CO2 na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná 
i pro účely dalších platných právních 
předpisů Společenství. Skladování CO2 
v geologických formacích zasahujících 
mimo územní oblast působnosti této 
směrnice a skladování CO2 ve vodním 
sloupci by neměly být povoleny.

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat 
pouze na geologická úložiště CO2 
na území členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná 
i pro účely dalších platných právních 
předpisů Společenství. Geologické 
skladování CO2 včetně jeho skladování 
pod mořským dnem by nemělo být 
povoleno mimo územní oblast působnosti 
této směrnice. Skladování ve formacích 
pod mořským dnem by se mělo vždy řídit 
mezinárodními dohodami, jichž jsou 
členské státy a/nebo Společenství smluvní 
stranou. Skladování CO2 ve vodním 
sloupci by nemělo být povoleno ani 
v rámci územní oblasti působnosti této 
směrnice ani mimo její rámec.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit územní oblast působnosti této směrnice, 
respektive zajistit, aby se směrnice vztahovala pouze na geologické skladování v rámci ES 
a aby byla dodržována mezinárodní pravidla a dohody v této oblasti, např. protokol 
k londýnské úmluvě z roku 1996.  Pokud jde o skladování ve vodním sloupci, má tento 
pozměňovací návrh zajistit, aby byl tento způsob skladování výslovně zakázán, a to nejen 
v kontinentálních šelvech a hospodářských zónách, ale také ve volném moři.
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Pozměňovací návrh 33
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na geologická úložiště CO2 na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná 
i pro účely dalších platných právních 
předpisů Společenství. Skladování CO2 
v geologických formacích zasahujících 
mimo územní oblast působnosti této 
směrnice a skladování CO2 ve vodním 
sloupci by neměly být povoleny.

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na geologická úložiště CO2 na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 150 kilotun nebo vyšší. Tato
mezní hodnota umožní vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice probíhající či 
plánované pilotní projekty členských států 
v oblasti výzkumu a vývoje a jeví se jako 
vhodná i pro účely dalších platných 
právních předpisů Společenství. 
Skladování CO2 v geologických formacích 
zasahujících mimo územní oblast 
působnosti této směrnice a skladování CO2 
ve vodním sloupci by neměly být 
povoleny.

Or. en

Odůvodnění

Kapacita některých nejrozsáhlejších pilotních projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které nyní 
probíhají v několika zemích EU, činí cca 30 MW s celkovou injektáží cca 120 až 140 kt. Mezní 
hodnota navrhovaná Komisí EU pro vyloučení pilotních projektů v oblasti výzkumu a vývoje 
neumožní, aby byly uvedené pilotní projekty z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny, 
a proto hrozí, že směrnice bude zasahovat do povolení příslušných vnitrostátních orgánů pro 
realizaci těchto pilotních projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto důvodů je nezbytné 
zvýšit mezní hodnotu z Komisí původně navrhovaných 100 kt na 150 kt.
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Pozměňovací návrh 34
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Z oblasti působnosti této směrnice 
by mělo být vyloučeno zvýšené vytěžování 
uhlovodíků (vytěžování uhlovodíků nad 
rámec přirozeného procesu při injektáži 
tekutiny nebo jiném postupu). Zvýšené 
vytěžování uhlovodíků je hospodářsky 
životaschopnou činností a tak bylo i dosud 
prováděno. Nicméně zvýšené vytěžování 
uhlovodíků nepřispívá ke snižování emisí 
do atmosféry, neboť čistě z hlediska oxidu 
uhličitého uhlovodík vyprodukovaný tímto 
způsobem nakonec během svého životního 
cyklu vyváží příznivé účinky skladování 
CO2. Proto by měl být tento proces 
z geologického skladování podle této 
směrnice vyloučen.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice má být nástrojem ke snižování emisí skleníkových plynů 
v EU v souladu se závazným cílem, který si Unie stanovila, bylo by nežádoucí zahrnout do 
oblasti působnosti této směrnice zvýšené vytěžování uhlovodíků, které by vedlo k produkci 
většího množství fosilních paliv, a tedy k vypouštění většího množství CO2 do atmosféry. 

Pozměňovací návrh 35
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 



PE407.924v01-00 8/83 AM\729033CS.doc

CS

bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště 
by proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli
významných dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště 
by proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí žádné riziko úniku 
a žádné riziko nepříznivých dopadů 
na životní prostředí nebo zdraví. Jako 
úložiště by měla být dále vybrána pouze 
taková lokalita, jejíž využití ke skladování 
CO2 přímo ani nepřímo nekonkuruje 
jiným skutečným nebo možným způsobům 
jejího využití k energetickým účelům, 
včetně jejího strategického využití pro 
zabezpečení dodávek energie pro ES (tj. 
skladování plynu) nebo využití 
obnovitelných (tj. geotermálních) zdrojů 
energie. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „významný“ a „pravděpodobný výskyt“ jsou příliš vágní.  Jako úložiště by měly být 
vybírány lokality, u nichž nehrozí žádné riziko úniku ani nepříznivých účinků. Kromě toho by 
využívání určité lokality ke skladování CO2 nemělo narušovat využívání obnovitelných zdrojů 
energie, pro které si ES stanovilo závazný cíl, ani jiné možnosti, jež jsou předpokladem 
zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh 36
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště 
by proto měla být vybrána jedině taková 

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Členské státy 
by pak při výběru úložišť měly mít 
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lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných dopadů na životní prostředí
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

možnost zohlednit co nejobjektivnějším 
a nejúčinnějším způsobem své geologické 
charakteristiky, například seizmicitu. Jako 
úložiště by měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

Or. el

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno vybírat místa pro úložiště, neboť mají nejlepší 
informace o konkrétních místních geologických charakteristikách a s přihlédnutím k těmto 
informacím mohou nejlépe rozhodnout, zda lze provést nezbytné investice. 

Pozměňovací návrh 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh sěrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly stanovit, 
v kterých případech je zapotřebí provést 
průzkum za účelem získání informací 
potřebných pro výběr úložiště. 
Pro provedení tohoto průzkumu by mělo 
být vyžadováno povolení. Členské státy by 
měly zajistit, aby postupy pro udělování 
povolení k průzkumu byly přístupné všem 
subjektům disponujícím potřebnými 
kapacitami a aby povolení byla udělována 
na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií. S cílem chránit 
a podporovat investice do průzkumu by 
povolení k průzkumu měla být udělována 
na oblast omezeného objemu a na omezené

(16) Členské státy by měly stanovit, 
v kterých případech je zapotřebí provést 
průzkum za účelem získání informací 
potřebných pro výběr úložiště. 
Pro provedení tohoto průzkumu by mělo 
být vyžadováno povolení. Členské státy by 
měly zajistit, aby postupy pro udělování 
povolení k průzkumu byly přístupné všem 
subjektům disponujícím potřebnými 
kapacitami a aby povolení byla udělována 
na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií. S cílem chránit 
a podporovat investice do průzkumu by 
povolení k průzkumu měla být udělována 
na oblast omezeného objemu a na dobu
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období, během něhož by měl mít držitel 
povolení výhradní právo dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2 
prozkoumat. Členské státy by měly zajistit, 
aby během tohoto období nebyla povolena 
žádná protichůdná využití daného 
geologického komplexu. 

nezbytnou pro provedení činností, během 
níž by měl mít držitel povolení výhradní 
právo dotyčný potenciální úložný komplex 
pro CO2 prozkoumat. Členské státy by 
měly zajistit, aby během tohoto období 
nebyla povolena žádná protichůdná využití 
daného geologického komplexu. Pokud 
nejsou činnosti prováděny, měly by 
členské státy zajistit, aby bylo povolení 
k průzkumu odebráno a mohlo být 
uděleno jiným subjektům.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratického omezení a zajištění investic.

Pozměňovací návrh 38
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly stanovit, 
v kterých případech je zapotřebí provést 
průzkum za účelem získání informací 
potřebných pro výběr úložiště.
Pro provedení tohoto průzkumu by mělo 
být vyžadováno povolení. Členské státy by 
měly zajistit, aby postupy pro udělování 
povolení k průzkumu byly přístupné všem 
subjektům disponujícím potřebnými 
kapacitami a aby povolení byla udělována 
na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií. S cílem chránit 
a podporovat investice do průzkumu by 
povolení k průzkumu měla být udělována 
na oblast omezeného objemu a na omezené 
období, během něhož by měl mít držitel 
povolení výhradní právo dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2 
prozkoumat. Členské státy by měly zajistit, 

(16) Členské státy by měly stanovit, 
v kterých případech je zapotřebí provést 
průzkum za účelem získání informací 
potřebných pro výběr úložiště.
Pro provedení tohoto průzkumu by mělo 
být vyžadováno povolení. Členské státy by 
měly zajistit, aby postupy pro udělování 
povolení k průzkumu byly přístupné všem 
subjektům disponujícím potřebnými 
kapacitami a aby povolení byla udělována 
na základě objektivních 
a nediskriminačních veřejně oznámených 
kritérií. S cílem chránit a podporovat 
investice do průzkumu by povolení 
k průzkumu měla být udělována na oblast 
omezeného objemu a na omezené období, 
během něhož by měl mít držitel povolení 
výhradní právo dotyčný potenciální úložný 
komplex pro CO2 prozkoumat. Členské 
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aby během tohoto období nebyla povolena 
žádná protichůdná využití daného 
geologického komplexu.

státy by měly zajistit, aby během tohoto 
období nebyla povolena žádná protichůdná 
využití daného geologického komplexu.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit spravedlivé podmínky a zamezit narušení 
konkurenčního prostředí na trhu skladování CO2.

Pozměňovací návrh 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení 
ke skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí.

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení 
ke skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 
Provádění průzkumných prací 
a vynaložení nákladů s nimi spojených 
opravňuje držitele povolení k průzkumu 
k předpokladu, že získá povolení ke 
skladování.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření pobídek k provádění průzkumných prací.
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Pozměňovací návrh 40
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení 
ke skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí.

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Provozovatelé 
úložišť by měli být plně odděleni od 
uživatelů (tj. výrobců energie). Povolení 
ke skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby bylo v plné míře odděleno vlastnictví, což uživatelům zajistí spravedlivý 
a rovný přístup k úložištím na otevřeném trhu.

Pozměňovací návrh 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechny návrhy povolení 
ke skladování by měly být předkládány 
Komisi, aby k nim mohla ve lhůtě šesti 
měsíců od předložení vydat stanovisko. 
Příslušné vnitrostátní orgány by měly toto 
stanovisko vzít při rozhodování o udělení 
povolení v úvahu a případné odchýlení 
od stanoviska Komise by měly zdůvodnit. 
Tento přezkum na úrovni Společenství by 
měl pomoci zajistit jednotnost provádění 
požadavků směrnice ve Společenství a měl 
by též zvýšit důvěru veřejnosti v metodu 

(18) Členské státy by měly mít možnost 
předložit návrh povolení ke skladování
Komisi k ověření.
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CCS, zejména v počáteční fázi provádění 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 42
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechny návrhy povolení
ke skladování by měly být předkládány 
Komisi, aby k nim mohla ve lhůtě šesti
měsíců od předložení vydat stanovisko.
Příslušné vnitrostátní orgány by měly toto 
stanovisko vzít při rozhodování o udělení 
povolení v úvahu a případné odchýlení 
od stanoviska Komise by měly zdůvodnit.
Tento přezkum na úrovni Společenství by 
měl pomoci zajistit jednotnost provádění 
požadavků směrnice ve Společenství a měl 
by též zvýšit důvěru veřejnosti v metodu 
CCS, zejména v počáteční fázi provádění 
směrnice.

(18) Povolení ke skladování by měla být 
vydávána příslušným orgánem každého 
členského státu po konzultaci s Komisí.
Návrhy povolení ke skladování by měly 
být předkládány Komisi, která by k nim ve 
lhůtě dvanácti měsíců měla vydat 
stanovisko. Příslušný orgán nerozhodne 
o udělení konečného povolení dříve, než 
Komise vydá své stanovisko. Příslušný 
orgán by měl toto stanovisko vzít 
při rozhodování o udělení povolení 
v úvahu a případné odchýlení 
od stanoviska Komise by měl zdůvodnit.
Tento přezkum na úrovni Společenství by 
měl pomoci zajistit jednotnost provádění 
požadavků směrnice ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise hraje klíčovou úlohu při zajišťování silného a jednotného prosazování této 
směrnice na celém území EU. Proto by měla být účinně zapojena do procesu udělování 
povolení.
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Pozměňovací návrh 43
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V zájmu posílení povinnosti skládat 
účty a větší transparentnosti při udělování 
povolení by měly členské státy zajistit, aby 
měla veřejnost odpovídající a účinný 
přístup k informacím, práva účasti 
a přístup ke spravedlnosti, a to jak při 
udělování povolení k průzkumu, tak při 
udělování povolení ke skladování, 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. 
června 1985 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí1 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 
ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí2.
1 Úř. věst L 175, 5.7.1985, s. 40.

2 Úř. věst L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Aarhuskou úmluvou a příslušnými nástroji ES, které se týkají přístupu 
k informacím a účasti veřejnosti, by měla být veřejnost účinně zapojena do rozhodování 
o udělování příslušných povolení (povolení k průzkumu a povolení ke skladování). Toto 
zapojení by mělo zajistit transparentnost a lepší informovanost veřejnosti o zachycování 
a skladování uhlíku.
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Pozměňovací návrh 44
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat 
a dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení 
ze strany provozovatele. Po odebrání 
povolení by měl příslušný orgán buď vydat 
nové povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té 
doby by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků.
Úhradu vzniklých nákladů by měl 
v maximální možné míře nárokovat 
od bývalého provozovatele.

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat 
a dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení 
ze strany provozovatele. Po odebrání 
povolení by měl příslušný orgán buď vydat 
nové povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té 
doby by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků.
Úhradu vzniklých nákladů by měl 
nárokovat od bývalého provozovatele.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel by měl nést vzniklé náklady i tehdy, když příslušný orgán převezme odpovědnost 
za úložiště z důvodu nesrovnalostí, úniku či nedodržení podmínek provozovatelem.

Pozměňovací návrh 45
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat 
a dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byly nahlášeny významné 

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat 
a dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byly nahlášeny významné 
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nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení 
ze strany provozovatele. Po odebrání 
povolení by měl příslušný orgán buď vydat 
nové povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té 
doby by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků. 
Úhradu vzniklých nákladů by měl 
v maximální možné míře nárokovat 
od bývalého provozovatele.

nesrovnalosti nebo výrazné úniky, pokud 
zprávy předložené provozovateli nebo 
provedené kontroly svědčí o nedodržení 
podmínek povolení nebo pokud se dozví 
o jakémkoli jiném nedodržení podmínek 
povolení ze strany provozovatele. 
Po odebrání povolení by měl příslušný 
orgán buď vydat nové povolení, nebo 
úložiště uzavřít. Do té doby by měl 
příslušný orgán převzít odpovědnost 
za úložiště, včetně všech z toho 
vyplývajících právních závazků. Úhradu 
vzniklých nákladů by měl v maximální 
možné míře nárokovat od bývalého 
provozovatele.

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 46
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro účely posouzení, zda se 
injektovaný CO2 chová podle očekávání, 
zda nedochází k migraci nebo úniku a zda 
má případný zjištěný únik škodlivé účinky 
na životní prostředí nebo lidské zdraví, je 
zapotřebí provádět sledování. Za tímto 
účelem by měly členské státy zajistit, aby 
během provozní fáze provozovatel sledoval 
úložný komplex a injektážní zařízení 
na základě plánu sledování vypracovaného 
podle konkrétních požadavků na sledování.
Plán by se měl předkládat příslušnému 
orgánu ke schválení.

(21) Pro účely posouzení, zda se 
injektovaný CO2 chová podle očekávání, 
zda nedochází k migraci nebo úniku a zda 
má případný zjištěný únik škodlivé účinky 
na životní prostředí nebo lidské zdraví, je 
zapotřebí provádět sledování. Za tímto 
účelem by měly členské státy zajistit, aby 
během provozní fáze provozovatel sledoval 
úložný komplex a injektážní zařízení 
na základě plánu sledování vypracovaného 
podle konkrétních požadavků na sledování.
Plán by se měl předkládat příslušnému 
orgánu ke schválení. V případě 
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geologického skladování pod mořským 
dnem by mělo být sledování dále 
přizpůsobeno nejistotě a provozním 
obtížím spojeným s řízením technologie 
CCS v mořském prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím spojeným se skladováním pod mořským dnem a vzhledem ke zvýšené 
citlivosti mořských ekosystémů by tento způsob skladování měl být sledován pečlivěji, zejména 
pokud jde o zjišťování případných úniků.

Pozměňovací návrh 47
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení.
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů 
a přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí, která by se měla 
použít na provozování úložišť podle této 
směrnice. Odpovědnost za škody 
na klimatu způsobené úniky je upravena 
zahrnutím úložišť do oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, která vyžaduje vyřazení 
povolenek na emise v případě emisí 

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení.
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů 
a přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí, která by se měla 
použít na přepravu CO2 pro účely 
geologického skladování a na provozování 
úložišť podle této směrnice. Odpovědnost 
za škody na klimatu způsobené úniky je 
upravena zahrnutím úložišť do oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a 
o změně směrnice Rady 96/61/ES, která 
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vzniklých únikem. Tato směrnice by navíc 
měla uložit provozovateli povinnost 
podniknout nápravná opatření v případně 
významných nesrovnalostí nebo úniků 
na základě plánu nápravných opatření 
předloženého příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu a schváleného tímto orgánem.
Nepřijme-li provozovatel nezbytná 
nápravná opatření, měl by tato opatření 
přijmout příslušný orgán, který by měl 
požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

vyžaduje vyřazení povolenek na emise 
v případě emisí vzniklých únikem. Tato 
směrnice by navíc měla uložit 
provozovateli povinnost podniknout 
nápravná opatření v případně významných 
nesrovnalostí nebo úniků na základě plánu 
nápravných opatření předloženého 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
a schváleného tímto orgánem. Nepřijme-li 
provozovatel nezbytná nápravná opatření, 
měl by tato opatření přijmout příslušný 
orgán, který by měl požadovat úhradu 
nákladů od provozovatele. Náklady na 
nápravu škod na životním prostředí 
způsobených při přepravě a skladování 
během provozu, uzavírání a po uzavření, 
na které se nevztahují výše uvedené 
nástroje, nebo pokud není k dispozici 
žádné nebo dostatečné finanční zajištění, 
stejně jako náklady na nápravu 
občanských škod na majetku, zdraví 
apod., pokud není k dispozici žádné nebo 
dostatečné finanční zajištění, by měly být 
hrazeny z fondu financovaného 
z příspěvků provozovatelů úložišť 
a spravovaného příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno, že přeprava je jako nedílná součást procesu CCS předmětem 
této směrnice. Kromě přístupu k síti by směrnice měla rovněž upravovat odpovědnost 
v případě převozu CO2 pro účely skladování. Jako doplnění ustanovení o odpovědnosti 
a finančním zajištění a výhradně v případě, že tato ustanovení nejsou použitelná, by měly být 
náklady na nápravná opatření, náhrady škod způsobených třetím osobám nebo škod na 
životním prostředí a sledování po převodu odpovědnosti hrazeny ze zvláštního fondu. Tento 
fond by měl být tvořen finančními příspěvky provozovatelů po vzoru fondů na vyřazování 
jaderných elektráren z provozu.
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Pozměňovací návrh 48
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení. 
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů 
a přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí, která by se měla 
použít na provozování úložišť podle této 
směrnice. Odpovědnost za škody 
na klimatu způsobené úniky je upravena 
zahrnutím úložišť do oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, která vyžaduje vyřazení 
povolenek na emise v případě emisí 
vzniklých únikem. Tato směrnice by navíc 
měla uložit provozovateli povinnost 
podniknout nápravná opatření v případně 
významných nesrovnalostí nebo úniků 
na základě plánu nápravných opatření 
předloženého příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu a schváleného tímto orgánem. 
Nepřijme-li provozovatel nezbytná 
nápravná opatření, měl by tato opatření 
přijmout příslušný orgán, který by měl 
požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení. 
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů 
a přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí, která by se měla 
použít na provozování úložišť podle této 
směrnice. Odpovědnost za škody 
na klimatu způsobené výraznými úniky je 
upravena zahrnutím úložišť do oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství 
a o změně směrnice Rady 96/61/ES, která 
vyžaduje vyřazení povolenek na emise 
v případě emisí vzniklých únikem. Tato 
směrnice by navíc měla uložit 
provozovateli povinnost podniknout 
nápravná opatření v případně významných 
nesrovnalostí nebo výrazných úniků 
na základě plánu nápravných opatření 
předloženého příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu a schváleného tímto orgánem. 
Nepřijme-li provozovatel nezbytná 
nápravná opatření, měl by tato opatření 
přijmout příslušný orgán, který by měl 
požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

Or. de
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Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 49
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Provozovatel by měl i po uzavření 
úložiště zůstat odpovědný za údržbu, 
sledování a kontrolu, podávání zpráv 
a přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice, a to na základě 
plánu činnosti po uzavření předloženého 
příslušnému orgánu a schváleného tímto 
orgánem, a dále za plnění všech 
následných závazků podle jiných platných 
právních předpisů Společenství, až do 
převodu odpovědnosti za úložiště 
na příslušný orgán.

(25) Provozovatel by měl i po uzavření 
úložiště zůstat odpovědný za údržbu, 
sledování a kontrolu, podávání zpráv 
a přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice, a to na základě 
plánu činnosti po uzavření předloženého 
příslušnému orgánu a schváleného tímto 
orgánem, a dále za plnění všech 
následných závazků podle jiných platných 
právních předpisů Společenství, až do 
převodu odpovědnosti za úložiště 
na příslušný orgán. Provozovatel by měl 
zůstat odpovědný nejméně po dobu 50 let 
po uzavření úložiště.

Or. en

Odůvodnění

I úniky velmi malého rozsahu, k nimž dochází po dlouhou dobu, mohou vyvážit příznivé 
účinky skladování CO2 na změnu klimatu; proto je důležité zajistit, aby po uzavření úložiště 
bylo dostatečně dlouhou dobu sledováno, zda nedochází k úniku, a aby byla odpovědnost 
převedena na příslušný orgán teprve po uplynutí této doby. Podobná ustanovení o sledování 
po uzavření skládky obsahuje i směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 
odpadů.
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Pozměňovací návrh 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Odpovědnost za úložiště, včetně všech 
následných závazků, by měla být 
převedena na příslušný orgán, jestliže a až 
budou všechny dostupné důkazy 
nasvědčovat tomu, že uložený CO2 bude 
zcela zadržen na neomezenou dobu. 
Za tímto účelem by měl provozovatel 
vypracovat zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předložit ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti. 
Všechny návrhy rozhodnutí o schválení by 
měly být předkládány Komisi, aby k nim 
mohla ve lhůtě šesti měsíců od předložení 
vydat stanovisko. Vnitrostátní orgány by 
měly toto stanovisko vzít při rozhodování 
o schválení převodu v úvahu a případné 
odchýlení od stanoviska Komise by měly 
zdůvodnit. Stejně jako přezkum návrhů 
povolení ke skladování na úrovni 
Společenství by měl i přezkum návrhů 
rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti pomoci zajistit jednotnost 
provádění požadavků směrnice 
ve Společenství a měl by též zvýšit důvěru 
veřejnosti v metodu CCS, zejména 
v počáteční fázi provádění směrnice.

(26) Odpovědnost za úložiště, včetně všech 
následných závazků, by měla být 
převedena na příslušný orgán, jestliže a až 
budou všechny dostupné důkazy 
nasvědčovat tomu, že uložený CO2 bude 
zcela zadržen na neomezenou dobu. 
Za tímto účelem by měl provozovatel 
vypracovat zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předložit ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.
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Pozměňovací návrh 51
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Odpovědnost za úložiště, včetně všech 
následných závazků, by měla být 
převedena na příslušný orgán, jestliže a až 
budou všechny dostupné důkazy 
nasvědčovat tomu, že uložený CO2 bude 
zcela zadržen na neomezenou dobu.
Za tímto účelem by měl provozovatel 
vypracovat zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předložit ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.
Všechny návrhy rozhodnutí o schválení by 
měly být předkládány Komisi, aby k nim 
mohla ve lhůtě šesti měsíců od předložení 
vydat stanovisko. Vnitrostátní orgány by 
měly toto stanovisko vzít při rozhodování 
o schválení převodu v úvahu a případné 
odchýlení od stanoviska Komise by měly 
zdůvodnit. Stejně jako přezkum návrhů 
povolení ke skladování na úrovni 
Společenství by měl i přezkum návrhů 
rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti pomoci zajistit jednotnost 
provádění požadavků směrnice 
ve Společenství a měl by též zvýšit důvěru 
veřejnosti v metodu CCS, zejména 
v počáteční fázi provádění směrnice.

(26) Odpovědnost za úložiště by měla být 
převedena na příslušný orgán, jestliže a až 
budou všechny dostupné důkazy 
nasvědčovat tomu, že uložený CO2 bude 
zcela zadržen na neomezenou dobu.
Za tímto účelem by měl provozovatel 
vypracovat zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předložit ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.
Všechny návrhy rozhodnutí o schválení by 
měly být předkládány Komisi, aby k nim 
mohla ve lhůtě šesti měsíců od předložení 
vydat stanovisko. Vnitrostátní orgány by 
měly toto stanovisko vzít při rozhodování 
o schválení převodu v úvahu a případné 
odchýlení od stanoviska Komise by měly 
zdůvodnit. Stejně jako přezkum návrhů 
povolení ke skladování na úrovni 
Společenství by měl i přezkum návrhů 
rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti pomoci zajistit jednotnost 
provádění požadavků směrnice 
ve Společenství. Za podobných právních 
podmínek jako u udělování povolení by 
měly členské státy zajistit transparentnost 
a povinnost skládat účty i u schvalování 
převodu odpovědnosti, a to zabezpečením 
odpovídajícího a účinného přístupu 
k informacím, práv účasti veřejnosti 
a přístupu veřejnosti ke spravedlnosti.

Or. en

Odůvodnění

Po převodu přejde odpovědnost za sledování na příslušný orgán, avšak náklady na sledování 
a provádění nápravných opatření a náklady na náhradu škod způsobených třetím osobám 
nebo škod na životním prostředí by měly být hrazeny ze zvláštního fondu. Zapojení veřejnosti, 
v souladu s Aarhuskou úmluvou a příslušnými nástroji ES, by mělo zajistit transparentnost 
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a povědomí veřejnosti o CCS.

Pozměňovací návrh 52
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li 
k odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Po převodu odpovědnosti 
by příslušný orgán neměl požadovat 
úhradu vynaložených nákladů 
od bývalého provozovatele.

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
sledování prováděno po dobu dalších 50 
let. Budou-li zjištěny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, měl by 
příslušný orgán přijmout nezbytná 
nápravná opatření. Pokud bylo úložiště 
uzavřeno na základě nepřesných nebo 
nepravdivých údajů, měl by provozovatel 
zůstat odpovědný za náklady na nápravná 
opatření a případné škody na lidském 
zdraví a životním prostředí. Ve všech 
ostatních případech by měly být příslušné 
náklady hrazeny z výše uvedeného fondu 
financovaného z příspěvků provozovatelů 
a spravovaného příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Sledování po převodu odpovědnosti je nezbytným dodatečným bezpečnostním opatřením. 
Během této doby, pokud nebylo úložiště uzavřeno na základě nepřesných nebo nepravdivých 
údajů, již nehradí náklady na sledování, nápravná opatření či náhradu škody způsobené 
třetím osobám či škody na životním prostředí provozovatel, nýbrž jsou tyto náklady hrazeny ze 
zvláštního fondu po vzoru fondů na vyřazování jaderných elektráren z provozu.
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Pozměňovací návrh 53
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li 
k odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Po převodu odpovědnosti by 
příslušný orgán neměl požadovat úhradu 
vynaložených nákladů od bývalého 
provozovatele.

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li 
k odhalení výrazných úniků nebo 
významných nesrovnalostí. Po převodu 
odpovědnosti by příslušný orgán neměl 
požadovat úhradu vynaložených nákladů 
od bývalého provozovatele.

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání 
a po uzavření, závazků plynoucích 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES a závazků 
plynoucích z této směrnice v souvislosti 
s přijetím nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků. 
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před podáním žádosti o povolení poskytl 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání 
a po uzavření, závazků plynoucích 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES a závazků 
plynoucích z této směrnice v souvislosti 
s přijetím nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků. 
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před zahájením využívání úložiště poskytl
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
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nebo jiného rovnocenného nástroje. nebo jiného rovnocenného nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Snížení nákladů.

Pozměňovací návrh 55
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost
splnění povinností při uzavírání 
a po uzavření, závazků plynoucích 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES a závazků 
plynoucích z této směrnice v souvislosti 
s přijetím nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků.
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před podáním žádosti o povolení poskytl 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje.

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zajistí splnění povinností 
při uzavírání a po uzavření, závazků 
plynoucích ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnic 2003/87/ES 
a 2004/35/ES a závazků plynoucích z této 
směrnice v souvislosti s přijetím 
nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků.
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před podáním žádosti o povolení poskytl 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Finanční zajištění je nezbytným nástrojem, který zajistí, aby provozovatelé dodržovali své 
povinnosti vyplývající z této směrnice. Zahrnuty by měly být také náklady na nápravu 
ekologických škod podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 56
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání 
a po uzavření, závazků plynoucích 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES a závazků 
plynoucích z této směrnice v souvislosti 
s přijetím nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků. 
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před podáním žádosti o povolení poskytl 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje.

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání 
a po uzavření, závazků plynoucích 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES a závazků 
plynoucích z této směrnice v souvislosti 
s přijetím nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo výrazných 
úniků. Členské státy by měly zajistit, aby 
žadatel po podání žádosti o povolení 
poskytl finanční zajištění ve formě finanční 
záruky nebo jiného rovnocenného nástroje.

Or. de

Odůvodnění

Finanční zajištění představuje značný kapitálový vklad. Není odůvodněné, aby tyto finanční 
prostředky musely být zajištěny již před podáním (otevřených) žádostí o povolení ke 
skladování.

Pozměňovací návrh 57
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2 by se mohl stát podmínkou 
pro vstup na vnitřní trh s elektřinou 
a teplem nebo konkurenceschopnou 
existenci na něm, v závislosti na relativních 
cenách uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je 
vhodné učinit opatření umožňující 
potenciálním uživatelům získat tento 

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2 by se mohl stát podmínkou 
pro vstup na vnitřní trh s elektřinou 
a teplem nebo konkurenceschopnou 
existenci na něm, v závislosti na relativních 
cenách uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je 
vhodné učinit opatření umožňující 
potenciálním uživatelům získat tento 
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přístup. To by mělo být provedeno 
způsobem, který stanoví každý členský stát 
s uplatněním cílů rovného a otevřeného 
přístupu a s přihlédnutím mimo jiné 
k přepravní a skladovací kapacitě, která je 
k dispozici nebo která může být přiměřeně 
zajištěna, a dále s přihlédnutím k podílu 
svých celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování 
a geologického skladování CO2. Členské 
státy by měly dále vytvořit mechanismy 
pro urovnávání sporů umožňující 
urychlené urovnání sporů ohledně přístupu 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2.

přístup. To znamená, že přepravci by měli 
být plně odděleni od provozovatelů 
i uživatelů úložišť (tj. výrobců energie).
Veškeré náklady na přepravu CO2 z místa 
zachycení na úložiště by měli hradit 
uživatelé úložišť. Podmínky přístupu 
k přepravním sítím a úložištím by měl 
stanovit každý členský stát s uplatněním 
cílů rovného a otevřeného přístupu a 
s přihlédnutím mimo jiné k přepravní 
a skladovací kapacitě, která je k dispozici 
nebo která může být přiměřeně zajištěna, 
a dále s přihlédnutím k podílu svých 
celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování 
a geologického skladování CO2. Členské 
státy by měly dále vytvořit mechanismy 
pro urovnávání sporů umožňující 
urychlené urovnání sporů ohledně přístupu 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění spravedlivého a rovného přístupu k přepravě by měli být přepravci 
a uživatelé právně i hospodářsky oddělenými subjekty. Členské státy odpovídají za vytvoření 
rámce, který je pro dosažení takového otevřeného trhu nezbytný, přičemž uživatelé hradí 
veškeré náklady na přepravu.

Pozměňovací návrh 58
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jsou zapotřebí ustanovení zajišťující, 
aby v případech přeshraniční přepravy 
CO2, přeshraničních úložišť nebo 
přeshraničních úložných komplexů 

(30) Jsou zapotřebí ustanovení zajišťující, 
aby v případech přeshraniční přepravy 
CO2, přeshraničních úložišť nebo 
přeshraničních úložných komplexů 
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příslušné orgány dotčených členských států 
plnily požadavky této směrnice a všech 
ostatních právních předpisů Společenství 
společně.

příslušné orgány dotčených členských států 
plnily požadavky této směrnice a všech 
ostatních právních předpisů Společenství 
společně, stejně jako požadavky všech 
mezinárodních dohod, jichž jsou členské 
státy a/nebo Společenství smluvní stranou.
V tomto případě by měl rovněž platit 
článek 7 směrnice 85/337/EHS.

Or. en

Odůvodnění

V případě přeshraniční přepravy a přeshraničních úložišť je třeba účinně zapojit do 
příslušného rozhodování všechny členské státy a jejich občany.

Pozměňovací návrh 59
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Příslušný orgán by měl vytvořit a vést 
rejstřík všech uzavřených úložišť 
a okolních úložných komplexů, včetně map 
jejich prostorového rozsahu, které vezmou 
příslušné vnitrostátní orgány v úvahu 
při příslušných postupech v souvislosti 
s plánováním a povolováním. Tento 
rejstřík by měl být zároveň oznamován 
Komisi.

(31) Příslušný orgán by měl vytvořit a vést 
rejstřík všech úložišť, která jsou 
v provozu, a uzavřených úložišť a okolních 
úložných komplexů, včetně map jejich 
prostorového rozsahu, které vezmou 
příslušné vnitrostátní orgány v úvahu 
při příslušných postupech v souvislosti 
s plánováním a povolováním. Tento 
rejstřík by měl být zároveň oznamován 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že provoz úložišť může trvat velmi dlouhou dobu, je v zájmu bezpečnosti 
a transparentnosti nezbytné, aby byl k dispozici rejstřík také těchto lokalit.
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Pozměňovací návrh 60
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím použitelným 
na porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice. Tyto 
sankce by měly být účinné, přiměřené 
a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím použitelným 
na porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice. Tyto 
sankce by měly být účinné, přiměřené 
a odrazující. V případě závažného 
porušení povinností stanovených 
v povolení uděleném podle této směrnice, 
včetně povinnosti provést nápravná 
opatření, pokud toto porušení způsobilo 
únik CO2 do půdy, vzduchu nebo vody, by 
měli být provozovatelé dále trestně 
odpovědni podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/XX/ES ze dne ... 
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Nově přijatá směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního 
prostředí je přímým vyjádřením zásady účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v oblasti 
environmentálního práva na úrovni ES, a oblast její působnosti by proto měla být rozšířena 
i na činnost provozovatelů úložišť.

Pozměňovací návrh 61
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Směrnice 85/337/EHS by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
zachycování a přepravu toků CO2 
za účelem geologického skladování a dále 

(35) Směrnice 85/337/EHS by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
zachycování a přepravu toků CO2 
za účelem geologického skladování a dále 
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na úložiště podle této směrnice. Směrnice 
96/61/ES by měla být pozměněna tak, aby 
se vztahovala na zachycování toků CO2 
za účelem geologického skladování 
ze zařízení, na něž se vztahuje uvedená 
směrnice. Směrnice 2004/35/ES by měla 
být pozměněna tak, aby se vztahovala 
na provozování úložišť dle této směrnice.

na úložiště podle této směrnice. Směrnice 
96/61/ES by měla být pozměněna tak, aby 
se vztahovala na zachycování toků CO2 
za účelem geologického skladování 
ze zařízení, na něž se vztahuje uvedená 
směrnice. Směrnice 2004/35/ES by měla 
být pozměněna tak, aby se vztahovala 
na přepravu CO2 pro účely geologického 
skladování a na provozování úložišť dle 
této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno, že přeprava je jako nedílná součást procesu CCS předmětem 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 62
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro přechod na nízkouhlíkovou (low-
carbon) výrobu energie je zapotřebí 
realizovat takové nové investice do výroby 
energie z fosilních paliv, které umožní 
významné snížení emisí. Z tohoto důvodu 
by měla být pozměněna směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení a rozšířena o požadavek, aby 
všechna spalovací zařízení, pro která bylo 
původní stavební povolení nebo původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu této 
směrnice v platnost, měla v místě instalace 
vhodný prostor pro umístění zařízení 
nezbytného pro zachycování a stlačování 
CO2 a aby se posuzovala dostupnost 
vhodných úložišť a přepravních sítí a dále 

(37) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení by měla být rozšířena 
o požadavek, aby všechna spalovací 
zařízení, pro která bylo původní stavební 
povolení nebo původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu této směrnice v platnost, 
měla v místě instalace vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a aby se 
posuzovala dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 
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technická proveditelnost modernizace 
umožňující zachycování CO2. 

Or. en

Odůvodnění

Prosazování výroby energie z fosilních paliv ze své podstaty odporuje cíli EU snížit emise 
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 63
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro přechod na nízkouhlíkovou (low-
carbon) výrobu energie je zapotřebí 
realizovat takové nové investice do výroby 
energie z fosilních paliv, které umožní 
významné snížení emisí. Z tohoto důvodu 
by měla být pozměněna směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení a rozšířena o požadavek, aby 
všechna spalovací zařízení, pro která bylo 
původní stavební povolení nebo původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu této 
směrnice v platnost, měla v místě instalace 
vhodný prostor pro umístění zařízení 
nezbytného pro zachycování a stlačování 
CO2 a aby se posuzovala dostupnost 
vhodných úložišť a přepravních sítí a dále 
technická proveditelnost modernizace 
umožňující zachycování CO2. 

(37) Pro přechod na nízkouhlíkovou (low-
carbon) výrobu energie je v první řadě
zapotřebí realizovat takové nové investice 
do alternativních forem energie, jako je 
obnovitelná energie, a dále do výroby 
energie z fosilních paliv, které umožní 
významné snížení emisí. Z tohoto důvodu 
by měla být pozměněna směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení a rozšířena o požadavek, aby 
všechna spalovací zařízení, pro která bylo 
původní stavební povolení nebo původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu této 
směrnice v platnost, měla v místě instalace 
vhodný prostor pro umístění zařízení 
nezbytného pro zachycování a stlačování 
CO2 a aby se posuzovala dostupnost 
vhodných úložišť a přepravních sítí a dále 
technická proveditelnost modernizace
umožňující zachycování CO2. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 64
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec 
pro geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec 
pro přepravu oxidu uhličitého pro účely 
geologického skladování a pro geologické 
skladování oxidu uhličitého (dále jen 
„CO2“).

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno, že přeprava je jako nedílná součást procesu CCS předmětem 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 65
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, 
který znemožňuje nebo co možná nejvíce 
omezuje negativní účinky na životní 
prostředí a případné následné riziko 
pro lidské zdraví.

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé a bezpečné zadržení CO2 pod zemí
takovým způsobem, který zamezuje riziku 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se svým cílem zmírnit změnu klimatu by měla směrnice zajistit trvalé a bezpečné 
zadržení CO2 pod zemí a jako podmínku pro skladování CO2 stanovit nulové riziko 
nepříznivých dopadů na životní prostředí a zdraví.
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Pozměňovací návrh 66
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, 
který znemožňuje nebo co možná nejvíce
omezuje negativní účinky na životní 
prostředí a případné následné riziko 
pro lidské zdraví.

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, 
který znemožňuje nebo omezuje jakékoli 
negativní účinky na životní prostředí 
a případné následné riziko pro lidské 
zdraví.

Or. el

Pozměňovací návrh 67
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na geologické 
skladování CO2 na území členských států, 
jejich výlučné hospodářské zóny a jejich 
kontinentální šelfy ve smyslu Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS).

1. Tato směrnice se vztahuje pouze
na geologické skladování CO2 na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy ve smyslu Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS). Z oblasti působnosti této 
směrnice by mělo být vyloučeno zvýšené 
vytěžování uhlovodíků.

Or. en

Odůvodnění

Územní oblast působnosti směrnice by měla být výslovně omezena na ES. Vzhledem k tomu, že 
tato směrnice má být nástrojem ke snižování emisí skleníkových plynů v EU v souladu se 
závazným cílem, který si Unie stanovila, by bylo nežádoucí zahrnout do oblasti působnosti 
této směrnice zvýšené vytěžování uhlovodíků, což by vedlo k produkci většího množství 
fosilních paliv a při jejich spalování k vypouštění většího množství CO2 do atmosféry. 
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Pozměňovací návrh 68
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skladování CO2 v geologických 
formacích zasahujících mimo územní 
oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno.

3. Geologické skladování CO2, včetně 
skladování pod mořským dnem, mimo 
územní oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno. Skladování CO2 pod mořským 
dnem se dále provádí v souladu 
s mezinárodními dohodami, jichž jsou 
členské státy a/nebo Společenství smluvní 
stranou. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat pouze na geologické skladování v rámci ES a měla by být 
dodržována mezinárodní pravidla a dohody v této oblasti, např. protokol k londýnské úmluvě 
z roku 1996.

Pozměňovací návrh 69
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skladování CO2 ve vodním sloupci není 
dovoleno.

4. Skladování CO2 ve vodním sloupci 
v územní oblasti stanovené v odstavci 1 
ani mimo tuto oblast není dovoleno.

Or. en

Odůvodnění

Skladování ve vodním sloupci by mělo být zakázáno všude, ať se jedná o kontinentální šelvy či 
výlučné hospodářské zóny členských států nebo o volné moře.
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Pozměňovací návrh 70
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „zvýšeným vytěžováním uhlovodíků“ 
rozumí vytěžování uhlovodíků nad rámec 
přirozeného procesu při injektáži tekutiny 
nebo jiném postupu;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že z oblasti působnosti směrnice je vyloučeno zvýšené vytěžování zbytkové 
ropy, je v zájmu jednoznačnosti znění nezbytné tento proces definovat.

Pozměňovací návrh 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná 
ke geologickému skladování CO2;

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní část 
geologické formace, která je přiměřená 
pro geologické skladování CO2;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.
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Pozměňovací návrh 72
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná
ke geologickému skladování CO2;

(3) „úložištěm“ rozumí jedna nebo více 
vymezených oblastí v konkrétní geologické 
formaci využívaných ke geologickému 
skladování CO2;

Or. en

Odůvodnění

Úložiště a geologické formace se nekryjí – úložiště mohou tvořit část geologické formace.

Pozměňovací návrh 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí významné uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění a přizpůsobení popisu Komise s odkazem na zvláštní zprávu IPCC o CCS.
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Pozměňovací návrh 74
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5)„únikem“ rozumí jakékoli výrazné 
uvolnění CO2 z úložného komplexu; 

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 75
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum, vydané příslušným 
orgánem podle požadavků této směrnice;

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum v geologické formaci, 
která byla na základě podmínek 
stanovených v článku 4 shledána 
vhodnou, vydané příslušným orgánem 
podle požadavků této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno, že povolení k průzkumu lze udělovat pouze při splnění 
kritérií pro výběr úložiště.
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Pozměňovací návrh 76
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „přepravcem“ rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, soukromá 
nebo veřejná, která je zcela oddělena od 
provozovatele a uživatele úložiště (tj. 
výrobce energie) a která provozuje nebo 
řídí přepravu CO2 na úložiště nebo jíž 
byla svěřena rozhodující hospodářská 
pravomoc nad technickou stránkou 
přepravní sítě podle vnitrostátních 
právních předpisů;

Or. en

Odůvodnění

Přeprava tvoří nedílnou součást CCS a je předmětem stávající směrnice. V zájmu 
jednoznačnosti znění by měla být doplněna definice přepravce, který by měl být odlišen od 
provozovatele úložiště, pro něhož platí jiný právní režim.

Pozměňovací návrh 77
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „povolením ke skladování“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující geologické skladování CO2 
v úložišti, vydané příslušným orgánem 
podle požadavků této směrnice;

(10) „povolením ke skladování“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující geologické skladování CO2 
v úložišti, které obsahuje všechny 
náležitosti uvedené v článku 9, vydané 
příslušným orgánem podle požadavků této 
směrnice;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu soudržnosti a úplnosti znění musí být součástí příslušné definice i obsah povolení ke 
skladování.

Pozměňovací návrh 78
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může mít významné dopady 
na životní prostředí;

(11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může mít významné dopady 
na životní prostředí na zemi a ve vodě a na 
zdraví a bezpečnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 79
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek 
vzniklý z procesů zachycování oxidu 
uhličitého;

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek, jež 
obsahují nejméně 98 % CO2, vzniklý 
z procesů zachycování oxidu uhličitého, do 
kterého nebyl přidán žádný odpad ani jiné 
látky s cílem zbavit se tohoto odpadu nebo 
těchto látek;

Or. en

Odůvodnění

Odborná literatura uvádí, že v případě přítomnosti jiných látek v toku oxidu uhličitého může 
být úložiště značně narušeno. Vzhledem k nejistotě, která panuje ohledně účinků složení toku 
na stabilitu úložiště a jeho infrastruktury, bude nezbytné, aby byly toky zachyceného oxidu 
uhličitého téměř bez příměsí (tzn. na nejvyšším technicky dosažitelném stupni čistoty, při 
kterém je možno oxid uhličitý bezpečně přepravovat a injektovat). 
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Pozměňovací návrh 80
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo minimalizovat uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí s cílem předejít 
úniku nebo ho zastavit;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by měl být nulový únik, neboť i únik velmi malého rozsahu může postupem 
času vyvážit příznivé účinky skladování CO2.

Pozměňovací návrh 81
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo minimalizovat uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo zastavit uvolnění CO2 
z úložného komplexu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 82
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo minimalizovat uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování  výrazných úniků s cílem 
předejít uvolnění nebo minimalizovat 
uvolnění CO2 z úložného komplexu;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) „hydraulickou jednotkou“ rozumí 
hydraulicky propojený porézní prostor, 
kde lze technickými prostředky měřit 
přenos tlaku.

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v jedné hydraulické jednotce má nutně vliv na ostatní 
zařízení provozovaná v této hydraulické jednotce. V rámci jedné hydraulické jednotky lze 
povolení ke skladování udělit na jedno období pouze jednomu provozovateli.
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Pozměňovací návrh 84
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko 
úniku a kde není pravděpodobný výskyt 
jakýchkoli významných negativních 
dopadů na životní prostředí nebo zdraví.

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko
úniku, kde nehrozí žádné riziko
negativních dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví a jejíž využití ke skladování 
CO2 přímo nekonkuruje jiným skutečným 
nebo možným způsobům jejího využití 
k energetickým účelům, včetně jejího 
strategického využití pro zabezpečení 
dodávek energie pro ES (např. skladování 
plynu) nebo využití obnovitelných (např. 
geotermálních) zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Využívání určité lokality ke skladování CO2 by nemělo narušovat využívání obnovitelných 
zdrojů energie, pro které si ES stanovilo závazný cíl, ani jiné možnosti, jež jsou předpokladem 
zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh 85
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko 
úniku a kde není pravděpodobný výskyt 
jakýchkoli významných negativních 

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko 
úniku a kde není pravděpodobný výskyt 
jakýchkoli významných negativních 
dopadů na životní prostředí na zemi a ve 
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dopadů na životní prostředí nebo zdraví. vodě nebo zdraví. 

Or. el

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že pravděpodobné dopady uplatňování této technologie ovlivní nejen 
životní prostředí na zemi a pod zemí, ale také vodní prostředí. 

Pozměňovací návrh 86
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení k průzkumu byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií.

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení k průzkumu byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních 
a nediskriminačních veřejně oznámených 
kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zamezit narušení konkurenčního prostředí na 
vnitřním trhu skladování CO2.

Pozměňovací návrh 87
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly při 
udělování povolení k průzkumu řádně 
zohledněny názory veřejnosti. Pro tyto 
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účely členské státy zajistí, aby měla 
veřejnost odpovídající a účinný přístup 
k informacím, práva účasti a přístup ke 
spravedlnosti v souladu s příslušnými 
ustanoveními směrnice 85/337/EHS 
a směrnice 2003/4/ES.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Aarhuskou úmluvou a příslušnými nástroji ES, které se týkají přístupu 
k informacím a účasti veřejnosti, by měla být veřejnost účinně zapojena do rozhodování 
o udělování příslušných povolení k průzkumu. Toto zapojení by mělo zajistit transparentnost 
a lepší informovanost veřejnosti o zachycování a skladování uhlíku.

Pozměňovací návrh 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu a maximálně
na dobu dvou let s možností jednoho 
prodloužení maximálně o dva roky.

3. Povolení k průzkumu se udělují na 
oblast omezeného objemu a na dobu 
nezbytnou pro provedení činností, pro něž 
se povolení uděluje. Platnost povolení 
k průzkumu může být prodloužena. Před 
tím, než členské státy povolení 
k průzkumu závazně přislíbí, provedou 
opatření, která zajistí, aby povolení nebylo 
využíváno nezákonným způsobem 
k zamezování investic.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení při udělování povolení k průzkumu a zajištění investic.
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Pozměňovací návrh 89
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu a maximálně 
na dobu dvou let s možností jednoho 
prodloužení maximálně o dva roky.

3. Povolení k průzkumu se udělují na 
oblast omezeného objemu a maximálně na 
dobu tří let s možností opakovaného 
prodloužení o tři roky na dobu nezbytnou 
k provedení průzkumu potenciálního 
úložiště.

Or. en

Odůvodnění

Původně navrhovaná maximální doba by se v určitých případech mohla ukázat jako příliš 
krátká, avšak rovněž je zapotřebí pravidelná kontrola provozovatele formou prodlužování 
platnosti povolení. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je nastolit rovnováhu, která zajistí, 
aby průzkum vedl k bezpečnému skladování CO2. 

Pozměňovací návrh 90
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu.

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu. 
Pokud držitel povolení k průzkumu 
předloží po ukončení úspěšného 
průzkumu žádost o povolení ke 
skladování, měla by být tato žádost 
projednána přednostně.

Or. de
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Odůvodnění

Podniky zabývající se průzkumem investují značné prostředky do průzkumu podzemí a nesou 
riziko negativního výsledku průzkumu. Tato změna má podporovat ochotu provádět výzkumy 
podzemí s ohledem na vhodnost k ukládání CO2.

Pozměňovací návrh 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu.

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu. Po 
uplynutí této doby bude povolení 
k průzkumu potenciálního úložiště CO2 
buď změněno na povolení ke skladování 
CO2 nebo zrušeno, a to pro celou oblast, 
na níž se vztahovalo.

Or. en

Odůvodnění

 S průzkumem jsou spojeny vysoké náklady. V zájmu vytváření investičních pobídek je 
nezbytné zajistit, aby úspěšné provedení průzkumu vedlo k získání povolení ke skladování 
CO2.

Pozměňovací návrh 92
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy 2. Členské státy by měly zajistit, aby 
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pro udělování povolení ke skladování byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií.

postupy pro udělování povolení ke 
skladování byly přístupné všem subjektům 
disponujícím potřebnými kapacitami a aby 
povolení byla udělována na základě 
objektivních a nediskriminačních veřejně 
oznámených kritérií. Provozovatelé úložišť 
jsou plně odděleni od uživatelů (tj. 
výrobců energie).

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit spravedlivé podmínky a zamezit narušení 
konkurenčního prostředí na trhu skladování CO2.

Pozměňovací návrh 93
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly při 
udělování povolení ke skladování řádně 
zohledněny názory veřejnosti. Pro tyto 
účely členské státy zajistí, aby měla 
veřejnost odpovídající a účinný přístup 
k informacím, práva účasti a přístup ke 
spravedlnosti v souladu s příslušnými 
ustanoveními směrnice 85/337/EHS 
a směrnice 2003/4/ES.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Aarhuskou úmluvou a příslušnými nástroji ES, které se týkají přístupu 
k informacím a účasti veřejnosti, by měla být veřejnost účinně zapojena do rozhodování 
o udělování příslušných povolení ke skladování. Toto zapojení by mělo zajistit
transparentnost a lepší informovanost veřejnosti o zachycování a skladování uhlíku.
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Pozměňovací návrh 94
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2α. Členské státy si ponechávají právo 
zamítnout žádost o povolení ke skladování 
ze závažných důvodů. Takovéto zamítnutí 
musí být náležitě odůvodněno.

Or. el

Odůvodnění

Orgány členských států musí mít možnost zamítnout žádost o povolení ke skladování, pokud 
k tomu existují závažné důvody, jako je například nesplnění nezbytných podmínek ze strany 
žadatele či nesplnění objektivních kritérii, která byla zveřejněna. 

Pozměňovací návrh 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Držitel povolení ke skladování má 
výhradní právo skladovat CO2 na úložišti. 
Členské státy zajistí, aby během doby 
platnosti povolení ke skladování nebyla 
povolena žádná protichůdná využití 
daného komplexu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit pravomoci a odpovědnost za rizika.
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Pozměňovací návrh 96
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy dbají na to, aby úložiště 
neprovozovali dva nebo více 
provozovatelů současně. Musí být zaručen 
rovnoprávný přístup potenciálních 
uživatelů k úložišti.

Or. de

Odůvodnění

Toto opatření slouží k tomu, aby bylo zajištěno využití úložiště pouze jedním provozovatelem, 
a tak se zabránilo otázkám o vymezení ohledně příslušnosti a ručení.

Pozměňovací návrh 97
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) informaci o tom, zda existuje 
dopravní propojení mezi úložištěm 
a potenciálními místy zachycování, a 
o hospodářské životaschopnosti tohoto 
propojení, přičemž se zohlední vzdálenost 
úložiště od míst zachycování;

Or. en

Odůvodnění

Existence dopravní infrastruktury je nezbytná a při výběru úložiště by měla být výslovně 
zohledněna. Zohledněny by měly být také přepravní vzdálenosti, neboť přeprava CO2 na 
úložiště vzdálené více než 100 km může být hospodářsky neudržitelná.
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Pozměňovací návrh 98
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) navrhovaný plán nápravných opatření 
podle čl. 16 odst. 2;

(6) navrhovaný plán nápravných opatření 
podle čl. 16 odst. 2, včetně nouzových 
evakuačních opatření;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby byla přijata nezbytná preventivní opatření 
k ochraně lidských životů v případě mimořádné události.

Pozměňovací návrh 99
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) doklad o finanční záruce nebo jiném 
rovnocenném nástroji dle požadavků 
článku 19;

(9) doklad o odpovídající finanční záruce 
nebo jiném rovnocenném nástroji dle 
požadavků článku 19;

Or. en

Odůvodnění

Finanční zajištění je důležitým nástrojem, který zajistí, aby provozovatelé dodržovali své 
povinnosti vyplývající z této směrnice, a proto je třeba stanovit, že by toto zajištění mělo být 
odpovídající.
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Pozměňovací návrh 100
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správa úložiště bude v rukou fyzické 
osoby, která je dostatečně odborně 
způsobilá a spolehlivá pro správu úložiště; 
je zajištěn profesionální a odborný rozvoj 
a odborná příprava této osoby a všech 
pracovníků; 

b) správa úložiště bude v rukou fyzické 
osoby, která je dostatečně finančně,
odborně a environmentálně způsobilá 
a spolehlivá pro správu úložiště; je zajištěn 
profesionální a odborný rozvoj a odborná 
příprava této osoby a všech pracovníků; 

Or. el

Pozměňovací návrh 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správa úložiště bude v rukou fyzické 
osoby, která je dostatečně odborně 
způsobilá a spolehlivá pro správu úložiště; 
je zajištěn profesionální a odborný rozvoj 
a odborná příprava této osoby a všech 
pracovníků; 

b) správa úložiště bude v rukou fyzické 
nebo právnické osoby, která je dostatečně 
odborně způsobilá a spolehlivá pro správu 
úložiště; je zajištěn profesionální a odborný 
rozvoj a odborná příprava této osoby 
a všech pracovníků; 

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnou osobou může být i právnická osoba.
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Pozměňovací návrh 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v rámci dané hydraulické jednotky 
nebyla vydána jiná povolení ke 
skladování;

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v jedné hydraulické jednotce má nutně vliv na ostatní 
zařízení provozovaná v této hydraulické jednotce. V rámci jedné hydraulické jednotky lze 
povolení ke skladování udělit na jedno období pouze jednomu provozovateli.

Pozměňovací návrh 103
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise vydala stanovisko k návrhu 
povolení podle čl. 10 odst. 1;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Závazné stanovisko Komise představuje doplňkové správní výdaje.
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Pozměňovací návrh 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise vydala stanovisko k návrhu 
povolení podle čl. 10 odst. 1; 

(2) na žádost členských států může 
Komise vydat stanovisko k návrhu 
povolení podle čl. 10 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 105
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) příslušný orgán vzal toto stanovisko 
v úvahu podle čl. 10 odst. 2.

vypouští se 

Or. de

Odůvodnění

Závazné stanovisko Komise představuje doplňkové správní výdaje.
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Pozměňovací návrh 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) příslušný orgán vzal toto stanovisko 
v úvahu podle čl. 10 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) přesné umístění a vymezení úložiště 
a úložného komplexu;

(2) přesné umístění a vymezení úložiště,
úložného komplexu a hydraulické 
jednotky;

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v jedné hydraulické jednotce má nutně vliv na ostatní 
zařízení provozovaná v této hydraulické jednotce. V rámci jedné hydraulické jednotky lze 
povolení ke skladování udělit na jedno období pouze jednomu provozovateli.
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Pozměňovací návrh 108
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) požadavek oznámit příslušnému orgánu 
případné významné nesrovnalosti nebo 
úniky, schválený plán nápravných opatření 
a povinnost provádět tento plán 
nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků 
podle článku 16;

(6) požadavek oznámit příslušnému orgánu 
případné významné nesrovnalosti nebo 
výrazné úniky, schválený plán nápravných 
opatření a povinnost provádět tento plán 
nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo výrazných 
úniků podle článku 16;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum návrhů povolení ke skladování 
Komisí

Přenos povolení ke skladování a zamítnutí 
skladování

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.
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Pozměňovací návrh 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích povolení ke skladování, 
žádostech o povolení a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při přijímání návrhu svého 
rozhodnutí. Ve lhůtě šesti měsíců 
od předložení návrhů povolení k nim 
může Komise vydat své stanovisko.

1. Členské státy informují Komisi 
o udělených povoleních ke skladování CO2
a o zamítnutých žádostech o povolení ke 
skladování.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 111
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích povolení ke skladování, žádostech 
o povolení a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při přijímání návrhu svého 
rozhodnutí. Ve lhůtě šesti měsíců 
od předložení návrhů povolení k nim může 
Komise vydat své stanovisko. 

1. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích povolení ke skladování, žádostech 
o povolení a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při přijímání návrhu svého 
rozhodnutí. Ve lhůtě šesti měsíců 
od předložení návrhů povolení k nim musí 
Komise vydat své stanovisko. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi a pokud se jeho 
rozhodnutí odchyluje od stanoviska 
Komise, uvede své důvody.

2. Členské státy mohou Komisi 
informovat o všech návrzích povolení 
ke skladování, žádostech o povolení 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při přijímání 
návrhu svého rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 113
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby nebyla 
provedena žádná významná změna bez
vydání nového povolení ke skladování 
podle této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby nebyla 
provedena žádná významná změna bez 
vydání nového povolení ke skladování 
podle této směrnice. V tomto případě platí 
také ustanovení směrnice 85/337/EHS. 

Or. en

Odůvodnění

V případě nového povolení by mělo být hodnocení vlivu na životní prostředí nově prováděno 
v souladu s požadavky příslušné směrnice ES.



PE407.924v01-00 58/83 AM\729033CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 114
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise musí stanovit zvláštní 
kvalitativní a kvantitativní 
environmentální ukazatele i s cenami, 
jejichž překročení bude znamenat 
významnou změnu. Kvalitativní 
a kvantitativní ukazatele se stanovují 
regulativním opatřením s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 2.

Or. el

Odůvodnění

Termín „významná změna“ je poněkud vágní, proto by Komise měla zavést kvalitativní 
a kvantitativní ukazatele. 

Pozměňovací návrh 115
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky podle čl. 16 
odst. 1;

a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky podle čl. 16 
odst. 1, nebo byl-li o nich informován;

Or. en

Odůvodnění

Příslušný úřad může zohlednit také informace, které nepocházejí z oficiálního sledování.
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Pozměňovací návrh 116
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky podle čl. 16 
odst. 1;

(a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo výrazné úniky podle 
čl. 16 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 117
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokud zprávy předložené podle článku 
14 nebo environmentální kontroly 
provedené podle článku 15 svědčí 
o nedodržení podmínek povolení nebo 
rizicích významných nesrovnalostí nebo 
úniků;

(b) pokud zprávy předložené podle článku 
14 nebo environmentální kontroly 
provedené podle článku 15 svědčí 
o nedodržení podmínek povolení nebo 
rizicích významných nesrovnalostí nebo 
výrazných úniků;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.
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Pozměňovací návrh 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) aniž jsou dotčena písm. a) až c), 
každých pět let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ostranění byrokratických omezení.

Pozměňovací návrh 119
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) aniž jsou dotčena písm. a) až c), 
každých pět let.

(d) aniž jsou dotčena písm. a) až c), 
každých deset let..

Or. de

Odůvodnění

Prověřování povolení ke skladování již každých pět let by představovalo zbytečnou nejistotu 
pro provozovatele úložného komplexu.
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Pozměňovací návrh 120
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po odebrání povolení podle odstavce 3 
příslušný orgán buď vydá nové povolení 
ke skladování, nebo úložiště uzavře podle 
čl. 17 odst. 1 písm. c). Do vydání nového 
povolení ke skladování příslušný orgán 
přebírá odpovědnost za úložiště, včetně 
všech z toho vyplývajících právních 
závazků. Úhradu případných vzniklých 
nákladů si příslušný orgán vyžádá 
v maximální možné míře od bývalého 
provozovatele.

4. Po odebrání povolení podle odstavce 3 
příslušný orgán buď vydá nové povolení 
ke skladování, nebo úložiště uzavře podle 
čl. 17 odst. 1 písm. c). Do vydání nového 
povolení ke skladování příslušný orgán
přebírá odpovědnost za úložiště, včetně 
všech z toho vyplývajících právních 
závazků. Úhradu případných vzniklých 
nákladů si příslušný orgán vyžádá 
od bývalého provozovatele.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel by měl nést vzniklé náklady i tehdy, když příslušný orgán převezme odpovědnost 
za úložiště z důvodu nesrovnalostí, úniku či nedodržení podmínek provozovatelem.

Pozměňovací návrh 121
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 

1. Tok CO2 musí být tvořen přinejmenším 
z 98 % oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek.
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významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odborná literatura uvádí, že úložiště může být značně narušeno v případě přítomnosti jiných 
látek v toku oxidu uhličitého. Vzhledem k nejistotě, která panuje ohledně účinku složení toku 
na stabilitu úložiště a jeho infrastruktury, bude nezbytné, aby byly toky zachyceného oxidu 
uhličitého téměř bez příměsí (tzn. na nejvyšším technicky dosažitelném stupni čistoty, při 
kterém je možno oxid uhličitý bezpečně přepravovat a injektovat). 

Pozměňovací návrh 122
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek se 
určuje na základě zvláštních 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 
a musí být pod úrovněmi, které by 
nepříznivě ovlivnily neporušenost úložiště 
a příslušné přepravní infrastruktury 
a představovaly významné riziko 
pro životní prostředí nebo byly v rozporu 
s platnými právními předpisy Společenství. 
Komise stanoví kvalitativní a kvantitativní 
ukazatele regulativním opatřením 
s kontrolou podle čl. 28 odst. 2.

Or. el
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou kriteria a postupy nejasné, musí Komise z bezpečnostních důvodů 
stanovit určité kvantitativní a kvalitativní ukazatele. 

Pozměňovací návrh 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže a látky, které jsou 
z bezpečnostních důvodů nezbytné pro 
přepravu. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné doplnění.
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Pozměňovací návrh 124
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) odhalení úniku CO2; (c) odhalení výrazného úniku CO2;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 125
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě geologického skladování 
pod mořským dnem by měly být požadavky 
na sledování stanovené v předchozím 
odstavci dále přizpůsobeny nejistotě 
a provozním obtížím spojeným s řízením 
technologie CCS v mořském prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím spojeným se skladováním pod mořským dnem a vzhledem ke zvýšené 
citlivosti mořských ekosystémů by tento způsob skladování měl být sledován pečlivěji, zejména 
pokud jde o zjišťování případných úniků.
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Pozměňovací návrh 126
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jsou-li příslušnému orgánu oznámeny 
úniky nebo významné nesrovnalosti podle 
čl. 16 odst. 1;

(a) jsou-li příslušnému orgánu oznámeny 
výrazné úniky nebo významné 
nesrovnalosti podle čl. 16 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 127
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – název a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření v případě významných 
nesrovnalostí nebo úniků.

Opatření v případě významných 
nesrovnalostí nebo výrazných úniků.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
v případě významných nesrovnalostí nebo 
úniků tyto skutečnosti okamžitě oznámil 
příslušnému orgánu a přijal nezbytná 
nápravná opatření.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
v případě významných nesrovnalostí nebo 
výrazných úniků tyto skutečnosti okamžitě 
oznámil příslušnému orgánu a přijal 
nezbytná nápravná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.
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Pozměňovací návrh 128
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nápravná opatření dle odstavce 1 se 
přijímají na základě plánu nápravných 
opatření předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 6.

2. Nápravná opatření dle odstavce 1 se 
přijímají na základě plánu nápravných 
opatření předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 6; tato opatření 
jsou oznámena Komisi a zveřejněna.

Or. en

Odůvodnění

 Má-li být zajištěna transparentnost, měly by být Evropská komise a veřejnost informovány 
o nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh 129
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává provozovatel 
nadále odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a dále za plnění všech následných 
závazků podle jiných platných právních 
předpisů Společenství, až do převodu 
odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4.
Provozovatel je dále povinen úložiště 
neprodyšně uzavřít a demontovat 
injektážní zařízení.

2. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává provozovatel 
nadále odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a dále za plnění všech následných 
závazků podle jiných platných právních 
předpisů Společenství, až do převodu 
odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4.
Provozovatel je dále povinen úložiště 
neprodyšně uzavřít a demontovat 
injektážní zařízení. Provozovatel zůstane 
odpovědný nejméně po dobu 50 let po 
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uzavření úložiště.

Or. en

Odůvodnění

I úniky velmi malého rozsahu, k nimž dochází po dlouhou dobu, mohou vyvážit příznivé 
účinky skladování CO2 na změnu klimatu; proto je důležité zajistit, aby po uzavření úložiště 
probíhalo sledování toho, zda nedochází k úniku, dostatečně dlouhou dobu, a aby byla 
odpovědnost přenesena na příslušný orgán teprve po uplynutí této doby. Podobná ustanovení 
o sledování po uzavření skládky obsahuje i směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 
o skládkách odpadů.

Pozměňovací návrh 130
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. c) zůstává příslušný orgán 
odpovědný za údržbu, sledování, kontrolu 
a přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice a dále za plnění 
všech následných závazků podle jiných 
platných právních předpisů Společenství.
Požadavky na činnosti po uzavření dle této 
směrnice jsou plněny na základě 
předběžného plánu činnosti po uzavření 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7, který se dle 
potřeby aktualizuje.

4. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. c) zůstává příslušný orgán 
odpovědný za údržbu, sledování, kontrolu 
a přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice a dále za plnění 
všech následných závazků podle jiných 
platných právních předpisů Společenství.
Požadavky na činnosti po uzavření dle této 
směrnice jsou plněny na základě 
předběžného plánu činnosti po uzavření 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7, který se dle 
potřeby aktualizuje. Provozovatel je za 
úložiště i nadále právně a finančně 
odpovědný a měl by zabezpečit finanční 
zajištění nebo jiný rovnocenný nástroj 
podle čl. 19 odst. 2 písm. b) podbodu ii).

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel by měl nést vzniklé náklady i tehdy, když příslušný orgán převezme odpovědnost 
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za úložiště z důvodu nesrovnalostí, úniku či nedodržení podmínek provozovatelem.

Pozměňovací návrh 131
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují 
tomu, že uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 
provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti.

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště na příslušný orgán, 
a to po uplynutí lhůty 50 let a po splnění 
všech podmínek týkajících se převodu 
odpovědnosti stanovených v povolení ke 
skladování. Za tímto účelem provozovatel 
vypracuje zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předloží ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Převod odpovědnosti by měl být podmíněn splněním příslušných požadavků stanovených 
v povolení ke skladování.

Pozměňovací návrh 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 

vypouští se
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předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 133
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko.

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko. Ustanovení čl. 6 
odst. 2a se vztahují také na návrhy 
rozhodnutí o schválení převodu.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení Evropské komise do schvalovacího procesu je zárukou jednotného a silného 
prosazování této směrnice na celém území EU. Jelikož by rozhodnutí mohlo vést k převodu 
odpovědnosti na příslušný orgán, měla by být zapojena i veřejnost (viz. odůvodnění k čl. 6 
odst. 2a).
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Pozměňovací návrh 134
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko. 

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi vydá Komise 
k návrhu rozhodnutí o schválení převodu 
své stanovisko. 

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi a pokud se jeho 
rozhodnutí odchyluje od stanoviska 
Komise, uvede své důvody.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení a subsidiarita.
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Pozměňovací návrh 136
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření. 

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být četnost sledování 
omezena. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být
sledování dle potřeby opět obnoveno 
v nezbytné četnosti za účelem posouzení 
rozsahu problému a účinnosti nápravných 
opatření. 

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí má zásadní význam, a aby se zajistilo, že 
budou zjištěny jakékoliv úniky či významné nesrovnalosti, je třeba, aby sledování 
pokračovalo, i když nebude tak časté. 

Pozměňovací návrh 137
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 sledování pokračuje po 
dobu dalších 50 let. Po uplynutí této doby 
může být sledování ukončení. Nicméně 
při odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí musí být sledování dle 
potřeby obnoveno za účelem posouzení 
rozsahu problému a účinnosti nápravných 
opatření.

Or. en



PE407.924v01-00 72/83 AM\729033CS.doc

CS

Odůvodnění

Sledování po převodu odpovědnosti je nezbytným dodatečným bezpečnostním opatřením.

Pozměňovací návrh 138
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno 
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno 
sledování. Nicméně při odhalení 
výrazných úniků nebo významných 
nesrovnalostí musí být sledování dle 
potřeby obnoveno za účelem posouzení 
rozsahu problému a účinnosti nápravných 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu úniky může být beze změny chápána tak, jako že je zaručována absolutní 
těsnost. To je technicky nemožné a není to odůvodněné také z bezpečnostně-technických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 139
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

6. Budou-li zjištěny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, přijme 
příslušný orgán nezbytná nápravná 
opatření. Pokud bylo úložiště uzavřeno na 
základě nepřesných nebo nepravdivých 
údajů, hradí provozovatel náklady na 
nápravná opatření a zůstává odpovědný za 
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případné škody na lidském zdraví 
a životním prostředí. Ve všech ostatních 
případech jsou náklady hrazeny z fondu 
vytvořeného podle článku 19a, který je 
financován z příspěvků provozovatelů 
a spravován příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Během období po převodu odpovědnosti, pokud nebylo úložiště uzavřeno na základě 
nepřesných nebo nepravdivých údajů, již nehradí náklady na sledování, nápravná opatření či 
náhradu škody způsobené třetím osobám či škody na životním prostředí provozovatel, nýbrž 
jsou tyto náklady hrazeny ze zvláštního fondu po vzoru fondů na vyřazování jaderných 
elektráren z provozu.

Pozměňovací návrh 140
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES 
a směrnice 2004/35/ES. Finanční zajištění 
bude stanoveno v takové výši, aby pokrylo 
jakékoli škody způsobené třetí osobě 
a rovněž náklady na nápravu škod na 
životním prostředí, a bude činit nejméně 
[...] miliard EUR.

Or. en
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Odůvodnění

Finanční zajištění je důležitým nástrojem, který zabezpečí, aby provozovatelé dodržovali své 
povinnosti vyplývající z této směrnice, a proto by mělo být stanoveno v dostatečné výši.  
Nicméně jeho výše [x] bude teprve určena.

Pozměňovací návrh 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel po 
udělení povolení ke skladování poskytl 
vhodné finanční zajištění ve formě finanční 
záruky nebo jiného rovnocenného nástroje, 
které zaručí, že bude možno dostát všem 
povinnostem vyplývajícím z povolení 
vydaného na základě této směrnice, včetně 
povinností při uzavírání a po uzavření, 
a též případným závazkům plynoucím 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zamezení vzniku nepřiměřeně vysokých nákladů.

Pozměňovací návrh 142
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 

1. Členské státy zajistí, aby žadatel po
podání žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 



AM\729033CS.doc 75/83 PE407.924v01-00

CS

finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

Or. de

Odůvodnění

Finanční zajištění představuje značný kapitálový vklad. Není odůvodněné, aby tyto finanční 
prostředky musely být zajištěny již před podáním (otevřených) žádostí o povolení ke 
skladování.

Pozměňovací návrh 143
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Vytvoření fondu pro sledování a nápravná 

opatření
Fond je tvořen z ročních příspěvků 
hrazených provozovateli úložišť a je 
spravován příslušným orgánem. Příspěvky 
provozovatelů jsou úměrné kapacitě 
úložišť v objemových jednotkách CO2 
a míře souvisejícího rizika podle 
parametrů stanovených v příloze I. 
Hrazení příspěvků je zrušeno poté, co 
dojde k převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán. Fond je určen na úhradu 
nákladů na sledování a nápravná opatření 
a rovněž na úhradu nákladů na nápravu 
tradičních škod (např. škod na zdraví, 
majetku atd.) a škod na životním prostředí 
po převodu odpovědnosti a ve výjimečných 
případech i před převodem, pokud se 
odpovědnost neřídí směrnicí 2004/35/ES 
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nebo směrnicí 2003/87/ES a/nebo pokud 
je finanční zajištění nedostatečné či není 
k dispozici.  

Or. en

Odůvodnění

Po převodu odpovědnosti, pokud nebylo úložiště uzavřeno na základě nepřesných nebo 
nepravdivých údajů, by neměly být náklady na nápravná opatření či náhrady hrazeny 
z prostředků zvláštního fondu po vzoru fondů na vyřazování jaderných elektráren z provozu. 

Pozměňovací návrh 144
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2 
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu 
s odstavci 2 až 4.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2 
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu 
s odstavci 2 až 4. Uživatelé nicméně hradí 
veškeré náklady na přístup k těmto sítím 
a úložištím.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy odpovídají za vytvoření rámce, který je pro dosažení takového otevřeného trhu 
nezbytný, přičemž uživatelé hradí veškeré náklady na přepravu.
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Pozměňovací návrh 145
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát,
a bude zajištěn přepravci, kteří jsou plně 
odděleni jak od provozovatelů úložišť, tak 
od uživatelů (tzn. výrobců energie).
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění spravedlivého a rovného přístupu k přepravě by měli být přepravci 
a uživatelé právně i hospodářsky oddělenými subjekty. 

Pozměňovací návrh 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně.

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně. V 
případě přeshraničních úložišť je 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
udělování povolení orgán členského státu, 
na jehož území má být umístěna největší 
část úložiště. 

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 147
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může měnit přílohy. Tato opatření, 
jejichž účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 2.

Komise může navrhnout změny příloh. 
Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 28 odst. 2.

Or. el

Pozměňovací návrh 148
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Článek 9a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všechna
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní stavební 
povolení nebo v případě nedostatku 
takového postupu původní povolení 
k provozu uděleno po vstupu směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*) v platnost, měla 
v místě instalace vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 

Členské státy zajistí, aby žádná spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
pro která bylo původní stavební povolení 
nebo v případě nedostatku takového 
postupu původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, nebyla povolena tam, kde by 
během jejich provozu vznikaly emise 
oxidu uhličitého vyšší než 350 gramů na 
kilowatthodinu vyrobené elektřiny.
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zachycování CO2.

Or. en

Odůvodnění

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který je v oblasti změny klimatu 
směrodatným subjektem, by nová kombinovaná výroba tepla a elektřiny spalující plyn 
produkovala v průměru emise ve výši kolem 300 g/kWh a paroplynové zařízení méně než 350 
g/kWh;  při zachycování by u paroplynových zařízení mohlo dojít ke snížení na 40 až 66 g 
CO2/kWh, přičemž u uhelného prachu s CCS by mohlo dojít ke snížení pod 145 g CO2/kWh. Z 
tohoto důvodu se limit 350 g CO2/kWh zdá pro novou výrobu používající fosilní paliva 
přiměřeným, neboť umožňuje provozovatelům a členským státům, aby si zvolili technologii 
podle svého výběru (technologicky neutrální).

Pozměňovací návrh 149
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 33
Směrnice 2004/35/ES
Příloha III – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Provozování úložišť podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
XX/XX/ES(*).

14. Přeprava CO2 pro účely geologického 
skladování a rovněž provozování úložišť 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES. Pro účely 
odpovědnosti za přepravu se 
„provozovatelem" rozumí definice 
uvedená v čl. 3 odst. 9a směrnice 
XX/XX/ES.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno, že přeprava je jako nedílná součást procesu CCS předmětem 
této směrnice. Odpovědnost za škody na životním prostřední by se měla vztahovat i na 
přepravu CO2 a s ní spojená rizika.
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Pozměňovací návrh 150
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)
Směrnice 2008/xx/ES
Příloha A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
V příloze a směrnice 2008/XX/ES 
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí se doplňuje tato odrážka:
„Přeprava CO2 pro účely geologického 
skladování a rovněž provozování úložišť 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES o geologickém 
skladování oxidu uhličitého.“ 

Or. en

Odůvodnění

Nově přijatá směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního 
prostředí je přímým vyjádřením zásady účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v oblasti 
environmentálního práva na úrovni ES, a oblast její působnosti by proto měla být rozšířena 
i na činnost provozovatelů úložišť.

Pozměňovací návrh 151
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1 
roku po vyhlášení]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [2 
let po vyhlášení]. Členské státy neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů 
a srovnávací tabulku mezi ustanoveními 
těchto předpisů a ustanoveními této 



AM\729033CS.doc 81/83 PE407.924v01-00

CS

a ustanoveními této směrnice. směrnice.

Or. el

Pozměňovací návrh 152
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pět let po vstupu této směrnice v platnost 
Komise předloží navrhovaný přezkum 
zohledňující zprávy uvedené v článku 25 
a nejnovější vědecké informace, výsledky 
pilotních projektů skladování CO2 
a komerčního využití zachyceného CO2 
a skladovací technologie. 

Or. el

Pozměňovací návrh 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha i – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí ve čtyřech krocích 
podle kritérií stanovených níže. Odchylky 
od jednoho nebo více těchto kritérií jsou 
povoleny, pokud to nemá nepříznivý vliv 
na schopnost charakterizace a posuzování 
za účelem určení oblastí podle článku 4.

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí ve čtyřech krocích 
podle osvědčených technik a kritérií 
stanovených níže a na základě nejlepší 
dostupné technologie. Odchylky 
od jednoho nebo více těchto kritérií jsou 
povoleny, pokud to nemá nepříznivý vliv 
na schopnost charakterizace a posuzování 
za účelem určení oblastí podle článku 4.



PE407.924v01-00 82/83 AM\729033CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Doplnění.

Pozměňovací návrh 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha i – krok 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) geologická území obklopující úložný 
komplex, která mohou být ovlivněna 
skladováním CO2 v úložišti;

h) geologická území obklopující úložný 
komplex, která mohou být ovlivněna 
skladováním CO2 v úložišti, a rovněž 
vymezení hydraulické jednotky;

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v jedné hydraulické jednotce má nutně vliv na ostatní 
zařízení provozovaná v této hydraulické jednotce. V rámci jedné hydraulické jednotky lze 
povolení ke skladování udělit na jedno období pouze jednomu provozovateli.

Pozměňovací návrh 155
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha i – krok 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) možné interakce s dalšími činnostmi 
(např. průzkumem, těžbou a skladováním 
uhlovodíků, geotermálním využíváním 
aquiferů);

k) možné interakce s dalšími činnostmi 
(např. průzkumem, těžbou a skladováním 
uhlovodíků) a zejména konkurenci 
obnovitelných zdrojů energie (např.
geotermální využívání aquiferů); 

Or. en
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Odůvodnění

Využívání určité lokality ke skladování CO2 by nemělo narušovat využívání obnovitelných 
zdrojů energie, pro které si ES stanovilo závazný cíl, ani jiné možnosti, jež jsou předpokladem 
zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh 156
David Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha i – krok 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) blízkost k potenciálnímu zdroji 
(zdrojům) CO2 (včetně odhadů celkového 
potenciálního množství CO2, které je 
rentabilní zajistit za účelem skladování).

l) blízkost k potenciálnímu zdroji 
(zdrojům) CO2 (včetně odhadů celkového 
potenciálního množství CO2, které je 
rentabilní zajistit za účelem skladování, 
neboť přeprava na dlouhé vzdálenosti se 
může stát hospodářsky neudržitelnou) 
a existence bezpečných a dostatečných 
přepravních sítí.

Or. en

Odůvodnění

Existence dopravní infrastruktury je nezbytná a při výběru úložiště by měla být výslovně 
zohledněna. Zohledněny by měly být také přepravní vzdálenosti, neboť přeprava CO2 na 
úložiště vzdálené více než 100 km může být hospodářsky neudržitelná.
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