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Predlog spremembe 29
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zajemanje in geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida (CCS) je sredstvo za 
ublažitev podnebnih sprememb. Vključuje 
zajemanje ogljikovega dioksida (CO2) iz 
industrijskih obratov, transport do 
območja shranjevanja ter vbrizgavanje v 
ustrezno geološko formacijo z namenom 
trajnega shranjevanja.

(4) Zajemanje in geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida (CCS) je sredstvo za 
ublažitev podnebnih sprememb. Vključuje 
zajemanje ogljikovega dioksida (CO2) iz 
industrijskih obratov, transport do območja 
shranjevanja ter vbrizgavanje v ustrezno 
geološko formacijo z namenom trajnega 
shranjevanja. Da ne bi onemogočali 
pričakovanih koristi, ki jih ponuja 
tehnologija zajemanja in geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS), 
torej zmanjšanje emisij ogljikovega 
dioksida, je treba predvsem zagotoviti, da 
ta tehnologija ne bo spodbujala povečanje 
števila naprav za proizvodnjo električne 
energije na običajna goriva. 

Or. el

Predlog spremembe 30
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Vsi elementi zajemanja, transporta in 
shranjevanja CO2 so bili ločeno obdelani 
v pilotnih projektih, vendar jih je še treba 
vključiti v celotni proces CCS, pa tudi 
stroške tehnologije je treba zmanjšati. 
Največja projekta shranjevanja CO2, v 
katerih sodelujejo evropska podjetja, sta 
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projekt Sleipner v Severnem morju 
(Statoil) in projekt In Salah v Alžiriji 
(Statoil, BP in Sonatrach). Druga dva 
pilotna projekta, ki se izvajata v tem času, 
sta projekt družbe Vattenfall v kraju 
Schwartze Pumpe v Nemčiji/dežela 
Brandenburg in projekt CCS družbe Total 
v industrijskem bazenu Lacq v Franciji.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo glede predloga spremembe iz osnutka poročila, da dosedanji projekti niso bili 
predstavitveni, temveč pilotni.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Poleg zakonodajnega okvira za 
območje shranjevanja je treba čim prej 
sprejeti pobude za nadaljnji tehnološki 
razvoj, nameniti podporo za postavitev 
elektrarn za prikaz pa tudi sprejeti 
zakonodajni okvir, ki ga oblikujejo države 
članice za zagotovitev prevoza, da bi se 
uspešno nadaljevala uporaba tehnologij 
zajemanja in geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida. 

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da je treba sprejeti več odločitev o tehnologijah zajemanja in geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida ter jim nameniti več finančne podpore.
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Predlog spremembe 32
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta direktiva se uporablja tudi za 
geološko shranjevanje CO2 na ozemlju 
držav članic, v njihovih izključnih 
ekonomskih conah in njihovih 
epikontinentalnih pasovih. Ta direktiva se 
ne uporablja za raziskovalne projekte.
Uporablja se za predstavitvene projekte s 
predvideno skupno zmogljivostjo 
shranjevanja 100 000 ton ali več. Ta prag 
bi bil primeren tudi za namene druge 
ustrezne zakonodaje Skupnosti.
Shranjevanja CO2 v geoloških formacijah 
izven ozemeljskega področja uporabe te 
direktive in shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru nista dovoljena.

(14) To direktivo je treba uporabljati le za 
geološko shranjevanje CO2 na ozemlju 
držav članic, v njihovih izključnih 
ekonomskih conah in njihovih 
epikontinentalnih pasovih. Ta direktiva se 
ne sme uporabljati za raziskovalne 
projekte, temveč za predstavitvene projekte 
s predvideno skupno zmogljivostjo 
shranjevanja 100 000 ton ali več. Ta prag 
bi bil primeren tudi za namene druge 
ustrezne zakonodaje Skupnosti.
Shranjevanje CO2, vključno s 
shranjevanjem pod morskim dnom, ne 
sme biti dovoljeno izven ozemeljskega 
območja uporabe te direktive.
Shranjevanje v formacijah pod morskim 
dnom bi se izvajalo le v skladu z 
mednarodnimi sporazumi, katerih 
podpisnice so države članice in/ali 
Skupnost. Shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru ne sme biti dovoljeno v 
ozemeljskem območju uporabe te direktive 
niti izven njega.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev ozemeljskega območja uporabe direktive ter zagotovitev, da se direktiva 
uporablja le za geološko shranjevanje v Evropski skupnosti ter da se z njo upoštevajo 
mednarodni predpisi in sporazumi na tem področju, kot je protokol k londonski konvenciji iz 
leta 1996. Namen tega predloga spremembe je tudi, da izrecno prepove shranjevanje v 
vodnem stebru ne le v epikontinentalnih pasovih in ekonomskih conah, temveč tudi na 
odprtem morju.
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Predlog spremembe 33
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta direktiva se uporablja tudi za 
geološko shranjevanje CO2 na ozemlju 
držav članic, v njihovih izključnih 
ekonomskih conah in njihovih 
epikontinentalnih pasovih. Ta direktiva se 
ne uporablja za raziskovalne projekte.
Uporablja se za predstavitvene projekte s 
predvideno skupno zmogljivostjo 
shranjevanja 100 000 ton ali več. Ta prag 
bi bil primeren tudi za namene druge 
ustrezne zakonodaje Skupnosti. 
Shranjevanja CO2 v geoloških formacijah 
izven ozemeljskega področja uporabe te 
direktive in shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru nista dovoljena.

(14) To direktivo je treba uporabljati tudi 
za geološko shranjevanje CO2 na ozemlju 
držav članic, v njihovih izključnih 
ekonomskih conah in njihovih 
epikontinentalnih pasovih. Ta direktiva se 
ne sme uporabljati za raziskovalne 
projekte, temveč za predstavitvene projekte 
s predvideno skupno zmogljivostjo 
shranjevanja 150 000 ton ali več. Ta prag 
bo omogočil, da bodo že obstoječi ali 
načrtovani raziskovalni in razvojni pilotni 
projekti v državah članicah izključeni iz 
področja uporabe te uredbe ter bi bil 
primeren tudi za namene druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti. Shranjevanje CO2 v 
geoloških formacijah izven ozemeljskega 
področja uporabe te direktive in 
shranjevanje CO2 v vodnem stebru nista 
dovoljena.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri največji raziskovalni in razvojni pilotni projekti, ki se začenjajo v številnih državah 
EU, imajo zmogljivost približno 30 MW za skupno vbrizgavanje od približno 120 do 140 tisoč 
ton. Prag, ki ga je predlagala Komisija EU, da bi izključila raziskovalne in razvojne pilotne 
projekte, ne bo omogočil izključitve teh pilotnih projektov iz področja uporabe te direktive, 
saj bi direktiva posledično lahko preprečila odobritev, ki jo pilotni projekti za izvajanje 
dobijo od nacionalnih organov. Zato je treba povečati predlagani prag s 100 tisoč ton na 
150 tisoč ton.
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Predlog spremembe 34
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Dodatno pridobivanje ogljikovodika 
(pridobivanje ogljikovodika poleg tistega, 
ki nastaja v naravnih procesih z 
vbrizganjem tekočine ali z drugimi 
sredstvi) je treba izključiti s področja 
uporabe te direktive. Dodatno 
pridobivanje ogljikovodika je gospodarsko 
smiselna dejavnost, ki se je do sedaj tudi 
izvajala. Vendar pa dodatno pridobivanje 
ogljikovodika ne zmanjšuje emisij, 
škodljivih za podnebje, saj bo 
ogljikovodik, pridobljen s tem postopkom, 
z vidika neto vrednosti ogljikovega 
dioksida sčasoma v svojem življenjskem 
ciklu odpravil blažilne učinke 
shranjevanja CO2. Zato mora biti namen 
geološkega shranjevanja iz te direktive 
izključitev tega procesa.

Or. en

Obrazložitev

Ker je ta direktiva namenjena zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v EU v skladu z 
obvezujočim ciljem, bi bila vključitev dodatnega pridobivanja ogljikovodika v področje 
uporabe direktive protislovna, saj bi to pridobivanje povzročilo proizvajanje dodatnih količin 
fosilnih goriv in posledično emisij CO2.

Predlog spremembe 35
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice obdržijo pravico 
določanja področij znotraj svojega 
ozemlja, kjer se lahko izberejo območja 

(15) Države članice morajo obdržati
pravico določanja površin znotraj svojega 
ozemlja, kjer se lahko izberejo območja 
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shranjevanja. Izbira primernega območja 
shranjevanja je bistvena za zagotovitev, da 
se bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo. Zato se območje izbere
za shranjevanje samo, če ni večjega
tveganja za uhajanje in če so znatni
okoljski ali zdravstveni vplivi malo 
verjetni. To se v skladu s posebnimi 
zahtevami določi na podlagi opisa lastnosti 
in ocene morebitnih prostorov za 
shranjevanje.

shranjevanja. Izbira primernega območja 
shranjevanja je bistvena za zagotovitev, da 
se bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo. Zato je treba območje 
izbrati za shranjevanje samo, če ni
nobenega tveganja za uhajanje in za
škodljive okoljske ali zdravstvene vplive.
Poleg tega je treba območje izbrati le, če 
shranjevanje CO2 neposredno ali 
posredno ne ovira drugih sedanjih ali 
prihodnjih možnih oblik uporabe energije, 
vključno s tistimi, ki so strateškega 
pomena za varnost energetske oskrbe ES 
(npr. shranjevanje plina), ali z uporabo 
obnovljivih (geotermalnih) virov energije.
Te se v skladu s posebnimi zahtevami 
določijo na podlagi opisa lastnosti in ocene 
morebitnih prostorov za shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Izraza „večji“ in „malo verjetni“ nista dovolj jasna. Treba bi bilo izbrati tisto območje, kjer 
ni nikakršnega tveganja za uhajanje ter ni škodljivih vplivov. Poleg tega uporaba območja 
shranjevanja CO2 ne bi smela ogroziti uporabe obnovljivih virov energije, ki jo določa 
obvezujoči cilj EU, ali drugih možnosti, ki so bistvene za varnost oskrbe.

Predlog spremembe 36
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice morajo obdržati 
pravico določanja področij znotraj svojega 
ozemlja, kjer se lahko izberejo območja 
shranjevanja. Izbira primernega območja 
shranjevanja je bistvena za zagotovitev, da 
se bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo. Zato se območje izbere 
za shranjevanje samo, če ni večjega 
tveganja za uhajanje in če so znatni 

(15) Države članice morajo obdržati 
pravico določanja področij znotraj svojega 
ozemlja, kjer se lahko izberejo območja 
shranjevanja. Izbira primernega območja 
shranjevanja je bistvena za zagotovitev, da 
se bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo. Državam članicam bi 
torej moralo biti omogočeno, da 
upoštevajo svoje geološke značilnosti, kot 
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okoljski ali zdravstveni vplivi malo 
verjetni. To se v skladu s posebnimi 
zahtevami določi na podlagi opisa lastnosti 
in ocene morebitnih prostorov za 
shranjevanje.

na primer seizmičnost, na najbolj 
nepristranski in učinkovit način pri 
izbiranju območja shranjevanja. Območje 
se za shranjevanje izbere samo, če ni 
večjega tveganja za uhajanje in če so znatni 
okoljski ali zdravstveni vplivi malo 
verjetni. To se v skladu s posebnimi 
zahtevami določi na podlagi opisa lastnosti 
in ocene morebitnih prostorov za 
shranjevanje.

Or. el

Obrazložitev

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da izberejo območje shranjevanja, saj najbolj 
poznajo specifične lokalne geološke značilnosti, in so zato najbolj primerne, da se odločijo ali 
se lahko izvede potrebne naložbe.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo določiti, v 
katerih primerih je potrebno raziskovanje 
zaradi pridobitve informacij, ključnih za 
izbiro območja shranjevanja. Za tako 
raziskovanje mora biti potrebno dovoljenje. 
Države članice morajo zagotoviti, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih 
in objavljenih meril. Za zaščito in 
spodbujanje naložb v raziskovanje je treba 
dovoljenja za raziskovanje odobriti za 
območja omejenega obsega in za omejeno 
časovno obdobje, v katerem ima imetnik 
dovoljenja izključno pravico za 
raziskovanje morebitnih prostorov za 

(16) Države članice morajo določiti, v 
katerih primerih je potrebno raziskovanje 
za pridobitev informacij, ključnih za izbiro 
območja shranjevanja. Za tako 
raziskovanje mora biti potrebno dovoljenje. 
Države članice morajo zagotoviti, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje dostopni vsem subjektom s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih 
in objavljenih meril. Za zaščito in 
spodbujanje naložb v raziskovanje je treba 
dovoljenja za raziskovanje odobriti za 
območja omejenega obsega in za obdobje, 
ki je potrebno za izvedbo dejavnosti ter v 
katerem mora imetnik dovoljenja imeti
izključno pravico za raziskovanje 
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shranjevanje CO2. Države članice morajo 
zagotoviti, da v tem času niso dovoljene 
različne uporabe prostorov za shranjevanje. 

morebitnih prostorov za shranjevanje CO2. 
Države članice morajo zagotoviti, da v tem 
času niso dovoljene različne uporabe 
prostorov za shranjevanje. Če se ne 
izvajajo nobene dejavnosti, morajo države 
članice zagotoviti, da se dovoljenje za 
raziskovanje lahko odvzame in odobri 
drugim organom.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in zagotovitev naložb.

Predlog spremembe 38
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo določiti, v 
katerih primerih je potrebno raziskovanje 
zaradi pridobitve informacij, ključnih za 
izbiro območja shranjevanja. Za tako 
raziskovanje mora biti potrebno dovoljenje.
Države članice morajo zagotoviti, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih 
in objavljenih meril. Za zaščito in 
spodbujanje naložb v raziskovanje je treba 
dovoljenja za raziskovanje odobriti za 
območja omejenega obsega in za omejeno 
časovno obdobje, v katerem ima imetnik 
dovoljenja izključno pravico za 
raziskovanje morebitnih prostorov za 
shranjevanje CO2. Države članice morajo 
zagotoviti, da v tem času niso dovoljene 
različne uporabe prostorov za shranjevanje.

(16) Države članice morajo določiti, v 
katerih primerih je potrebno raziskovanje 
za pridobitev informacij, ključnih za izbiro 
območja shranjevanja. Za tako 
raziskovanje mora biti potrebno dovoljenje.
Države članice morajo zagotoviti, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje dostopni vsem subjektom s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih, 
nediskriminatornih in objavljenih meril.
Za zaščito in spodbujanje naložb v 
raziskovanje je treba dovoljenja za 
raziskovanje odobriti za območja 
omejenega obsega in za omejeno časovno 
obdobje, v katerem mora imetnik 
dovoljenja imeti izključno pravico za 
raziskovanje morebitnih prostorov za 
shranjevanje CO2. Države članice morajo 
zagotoviti, da v tem času niso dovoljene 
različne uporabe prostorov za shranjevanje.
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Or. en

Obrazložitev

Za vzpostavitev enotnih pogojev delovanja in izogibanje izkrivljanja konkurence na trgu 
shranjevanja CO2.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Območje shranjevanja ne sme 
obratovati brez dovoljenja za shranjevanje.
Dovoljenje za shranjevanje je ključni 
instrument za zagotovitev skladnosti z 
bistvenimi zahtevami Direktive in izvajanja 
okoljsko varnega geološkega shranjevanja.

(17) Območje shranjevanja ne sme 
obratovati brez dovoljenja za shranjevanje. 
Dovoljenje za shranjevanje mora biti
ključni instrument za zagotovitev 
skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive
in izvajanja okoljsko varnega geološkega 
shranjevanja. Opravljena raziskovanja in 
posledično potrebne naložbe upravičujejo 
pričakovanja imetnikov dovoljenj za 
raziskovanje, da bodo hkrati imeli 
dovoljenje za shranjevanje. 

Or. en

Obrazložitev

Za ustvarjanje pobud za raziskovanje.

Predlog spremembe 40
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Območje shranjevanja ne sme (17) Območje shranjevanja ne sme 
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obratovati brez dovoljenja za shranjevanje.
Dovoljenje za shranjevanje je ključni 
instrument za zagotovitev skladnosti z 
bistvenimi zahtevami Direktive in izvajanja 
okoljsko varnega geološkega shranjevanja.

obratovati brez dovoljenja za shranjevanje.
Upravljavci območij shranjevanja morajo
biti popolnoma ločeni od uporabnikov (t. 
j. proizvajalcev električne energije).
Dovoljenje za shranjevanje mora biti
ključni instrument za zagotovitev 
skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive
in izvajanja okoljsko varnega geološkega 
shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je popolnoma ločiti lastništvo zato, da bodo imeli uporabniki pravičen in enak dostop 
do območij shranjevanja na odprtem trgu.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vse osnutke dovoljenj za 
shranjevanje je treba predložiti Komisiji, 
da bo lahko ta v šestih mesecih po 
predložitvi osnutkov sporočila mnenje.
Nacionalni organi morajo to mnenje pri 
sprejemanju odločitve o dovoljenju 
upoštevati in obrazložiti vsako odstopanje 
od mnenja Komisije. Pregled na ravni 
Skupnosti pomaga pri zagotavljanju 
doslednosti izvajanja zahtev Direktive v 
Skupnosti ter pri krepitvi zaupanja 
javnosti v CCS, zlasti v zgodnji fazi 
izvajanja Direktive.

(18) Države članice morajo imeti možnost, 
da Komisiji predložijo v preverjanje 
osnutek dovoljenja za shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.
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Predlog spremembe 42
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vse osnutke dovoljenj za shranjevanje 
je treba predložiti Komisiji, da bo lahko ta 
v šestih mesecih po predložitvi osnutkov 
sporočila mnenje. Nacionalni organi
morajo to mnenje pri sprejemanju 
odločitve o dovoljenju upoštevati in 
obrazložiti vsako odstopanje od mnenja 
Komisije. Pregled na ravni Skupnosti 
pomaga pri zagotavljanju doslednosti 
izvajanja zahtev Direktive v Skupnosti ter 
pri krepitvi zaupanja javnosti v CCS, zlasti 
v zgodnji fazi izvajanja Direktive.

(18) Osnutke dovoljenj mora dodeliti 
ustrezni organ vsake države članice po 
posvetovanju s Komisijo. Osnutke 
dovoljenj za shranjevanje je treba 
predložiti Komisiji, ki mora v dvanajstih 
mesecih sporočiti mnenje. Pristojni organ 
ne bo sprejel odločitve o končnem 
dovoljenju, preden Komisija ne sporoči 
svojega mnenja. Pristojni organ mora to 
mnenje pri sprejemanju odločitve o 
dovoljenju upoštevati in obrazložiti vsako 
odstopanje od mnenja Komisije. Pregled na 
ravni Skupnosti mora pripomoči k
zagotavljanju doslednosti izvajanja zahtev 
direktive v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija ima ključno vlogo pri zagotavljanju doslednega in enotnega izvajanja 
direktive v EU ter bi morala zato dejavno sodelovati pri postopku odobritve dovoljenj.
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Predlog spremembe 43
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Da bi države članice okrepile 
odgovornost in preglednost pri postopku 
za dovoljenja, morajo zagotoviti ustrezen 
in učinkovit dostop javnosti do informacij, 
pravic do udeležbe ter do pritožbe v zvezi s 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje in shranjevanje v skladu z 
Direktivo Sveta 85/337/EGS z dne 
27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje1 ter 
z Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o dostopu javnosti do informacij o 
okolju2. 
1 UL L 175, 5.7.1985, str. 40.
2 UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

Or. en

Obrazložitev

Javnost bi morala v skladu z Aarhuško konvencijo in zadevnimi instrumenti ES o dostopu do 
informacij in sodelovanju javnosti dejavno sodelovati pri odločanju za odobritev dovoljenj 
(za raziskovanje in shranjevanje). To sodelovanje mora zagotoviti preglednost in nadaljnje 
seznanjanje javnosti z zajemanjem in geološkim shranjevanjem ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe 44
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ mora pregledati in po
potrebi posodobiti ali odvzeti dovoljenje za 
shranjevanje, med drugim tudi, če je 

(19) Pristojni organ mora pregledati in po 
potrebi posodobiti ali odvzeti dovoljenje za 
shranjevanje, med drugim tudi, če je 
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obveščen o večjih nepravilnostih ali 
uhajanjih, če predložena poročila 
upravljavcev ali izvedenih pregledov niso v 
skladu s pogoji za dovoljenje ali če organ 
opazi, da upravljavec na kakršen koli drug 
način ne izpolnjuje pogojev za dovoljenje.
Po odvzemu dovoljenja mora pristojni 
organ izdati novo dovoljenje ali pa zapreti 
območje shranjevanja. Pristojni organ mora 
do takrat prevzeti odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno z vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Nastale 
stroške mora v največji možni meri plačati 
nekdanji upravljavec.

obveščen o večjih nepravilnostih ali 
uhajanjih, če predložena poročila 
upravljavcev ali izvedenih pregledov niso v 
skladu s pogoji za dovoljenje ali če organ 
opazi, da upravljavec na kakršen koli drug 
način ne izpolnjuje pogojev za dovoljenje.
Po odvzemu dovoljenja mora pristojni 
organ izdati novo dovoljenje ali pa zapreti 
območje shranjevanja. Pristojni organ mora 
do takrat prevzeti odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno z vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Nastale 
stroške mora plačati nekdanji upravljavec.

Or. en

Obrazložitev

Ko pristojni organ prevzame odgovornost za območje zaradi nepravilnosti, uhajanja ali v 
primeru, da upravljavec ne upošteva pogojev, mora stroške poravnati upravljavec.

Predlog spremembe 45
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ mora pregledati in po 
potrebi posodobiti ali odvzeti dovoljenje za 
shranjevanje, med drugim tudi, če je 
obveščen o večjih nepravilnostih ali 
uhajanjih, če predložena poročila 
upravljavcev ali izvedenih pregledov niso v 
skladu s pogoji za dovoljenje ali če organ 
opazi, da upravljavec na kakršen koli drug 
način ne izpolnjuje pogojev za dovoljenje.
Po odvzemu dovoljenja mora pristojni 
organ izdati novo dovoljenje ali pa zapreti 
območje shranjevanja. Pristojni organ mora 
do takrat prevzeti odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno z vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Nastale 

(19) Pristojni organ mora pregledati in po 
potrebi posodobiti ali odvzeti dovoljenje za 
shranjevanje, med drugim tudi, če je 
obveščen o večjih nepravilnostih ali 
znatnih uhajanjih, če predložena poročila 
upravljavcev ali izvedenih pregledov niso v 
skladu s pogoji za dovoljenje ali če organ 
opazi, da upravljavec na kakršen koli drug 
način ne izpolnjuje pogojev za dovoljenje. 
Po odvzemu dovoljenja mora pristojni 
organ izdati novo dovoljenje ali pa zapreti 
območje shranjevanja. Pristojni organ mora 
do takrat prevzeti odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno z vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Nastale 
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stroške mora v največji možni meri plačati 
nekdanji upravljavec.

stroške mora v največji možni meri plačati 
nekdanji upravljavec.

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 46
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nadzor je bistven za oceno, ali se 
vbrizgani CO2 obnaša v skladu s 
pričakovanji, ali prihaja do migracije ali 
uhajanja in ali ugotovljeno uhajanje 
škoduje okolju ali zdravju ljudi. V ta 
namen morajo države članice zagotoviti, da 
med operativno fazo upravljavec nadzoruje 
prostore za shranjevanje in naprave za 
vbrizgavanje na podlagi načrta nadzora, 
oblikovanega v skladu s posebnimi 
zahtevami za nadzor. Načrt se predloži
pristojnemu organu, ki ga potrdi.

(21) Nadzor je bistven za oceno, ali se 
vbrizgani CO2 obnaša v skladu s 
pričakovanji, ali prihaja do migracije ali 
uhajanja in ali ugotovljeno uhajanje 
škoduje okolju ali zdravju ljudi. V ta 
namen morajo države članice zagotoviti, da 
med operativno fazo upravljavec nadzoruje 
prostore za shranjevanje in naprave za 
vbrizgavanje na podlagi načrta nadzora, 
oblikovanega v skladu s posebnimi 
zahtevami za nadzor. Načrt je treba 
predložiti pristojnemu organu, ki ga potrdi.
V primeru geološkega shranjevanja pod 
morskim dnom je treba nadzor še naprej 
prilagajati negotovostim in težavam pri 
delovanju v zvezi z upravljanjem 
tehnologije zajemanja in geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
morskem okolju.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje pod morskim dnom je treba ob upoštevanju težav pri tem postopku bolj pazljivo 
nadzorovati, da se ugotovi uhajanje in posebna ranljivost morskih ekosistemov.
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Predlog spremembe 47
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Treba je sprejeti določbe, ki 
vključujejo odgovornost za škodo v 
lokalnem okolju in podnebne spremembe, 
ki izhajajo iz nezmožnosti trajnega 
shranjevanja. Odgovornost za okoljsko 
škodo (škodo na zaščitenih vrstah in 
naravnih okoljih, vodi in kopnem) ureja 
Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, 
ki se uporablja za upravljanje območij 
shranjevanja v skladu s to direktivo.
Odgovornost za podnebne spremembe 
zaradi uhajanja je z vključitvijo območij 
shranjevanja zajeta v Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, ki 
predvideva prenos pravic za trgovanje z 
emisijami za vsako uhajanje emisij. Poleg 
tega mora ta direktiva določiti obveznost 
za upravljavca, da v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj sprejme popravne 
ukrepe, ki so v skladu z načrtom popravnih 
ukrepov, ki ga je predložil nacionalnemu 
pristojnemu organu, ki ga je potrdil. Če 
upravljalec ne sprejme popravnih ukrepov, 
mora to storiti pristojni organ, upravljalec 
pa mu povrne stroške.

(23) Treba je sprejeti določbe, ki 
vključujejo odgovornost za škodo v 
lokalnem okolju in podnebne spremembe, 
ki izhajajo iz nezmožnosti trajnega 
shranjevanja. Odgovornost za okoljsko 
škodo (škodo na zaščitenih vrstah in 
naravnih okoljih, vodi in kopnem) ureja 
Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, 
ki se uporablja za prevoz CO2 za namene 
geološkega shranjevanja in upravljanje 
območij shranjevanja v skladu s to 
direktivo. Odgovornost za podnebne 
spremembe zaradi uhajanja je z vključitvijo 
območij shranjevanja zajeta v Direktivi 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES, ki predvideva prenos pravic za 
trgovanje z emisijami za vsako uhajanje 
emisij. Poleg tega mora ta direktiva 
določiti obveznost za upravljavca, da v 
primeru večjih nepravilnosti ali uhajanj 
sprejme popravne ukrepe, ki so v skladu z 
načrtom popravnih ukrepov, ki ga je 
predložil nacionalnemu pristojnemu 
organu, ki ga je potrdil. Če upravljalec ne 
sprejme popravnih ukrepov, mora to storiti 
pristojni organ, upravljalec pa mu povrne 
stroške. Stroške odpravljanja škode okolju 
pri prevozu in shranjevanju v fazi 
obratovanja, fazi zaprtja in fazi po 
zaprtju, ki niso zajeti v prej omenjenih 
instrumentih ali ko ni zagotovljena 
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zadostna finančna varnost, ter civilne 
škode na lastnini, zdravju itd., kadar ni 
zagotovljena zadostna finančna varnost, 
mora pokriti sklad, ki se financira s 
prispevki upravljavcev območij 
shranjevanja in ga upravlja pristojni 
organ.

Or. en

Obrazložitev

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Predlog spremembe 48
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Treba je sprejeti določbe, ki 
vključujejo odgovornost za škodo v 
lokalnem okolju in podnebne spremembe, 
ki izhajajo iz nezmožnosti trajnega 
shranjevanja. Odgovornost za okoljsko 
škodo (škodo na zaščitenih vrstah in 
naravnih okoljih, vodi in kopnem) ureja 
Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, 
ki se uporablja za upravljanje območij 
shranjevanja v skladu s to direktivo. 
Odgovornost za podnebne spremembe 
zaradi uhajanja je z vključitvijo območij 
shranjevanja zajeta v Direktivi 2003/87/ES 

(23) Treba je sprejeti določbe, ki 
vključujejo odgovornost za škodo v 
lokalnem okolju in podnebne spremembe, 
ki izhajajo iz nezmožnosti trajnega 
shranjevanja. Odgovornost za okoljsko 
škodo (škodo na zaščitenih vrstah in 
naravnih okoljih, vodi in kopnem) ureja 
Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, 
ki se uporablja za upravljanje območij 
shranjevanja v skladu s to direktivo. 
Odgovornost za podnebne spremembe 
zaradi znatnega uhajanja je z vključitvijo 
območij shranjevanja zajeta v Direktivi 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, ki 
predvideva prenos pravic za trgovanje z 
emisijami za vsako uhajanje emisij. Poleg 
tega mora ta direktiva določiti obveznost 
za upravljavca, da v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj sprejme popravne 
ukrepe, ki so v skladu z načrtom popravnih 
ukrepov, ki ga je predložil nacionalnemu 
pristojnemu organu, ki ga je potrdil. Če 
upravljalec ne sprejme popravnih ukrepov, 
mora to storiti pristojni organ, upravljalec 
pa mu povrne stroške.

2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES, ki predvideva prenos pravic za 
trgovanje z emisijami za vsako uhajanje 
emisij. Poleg tega mora ta direktiva 
določiti obveznost za upravljavca, da v 
primeru večjih nepravilnosti ali znatnih 
uhajanj sprejme popravne ukrepe, ki so v 
skladu z načrtom popravnih ukrepov, ki ga 
je predložil nacionalnemu pristojnemu 
organu, ki ga je potrdil. Če upravljalec ne 
sprejme popravnih ukrepov, mora to storiti 
pristojni organ, upravljalec pa mu povrne 
stroške.

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 49
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Po zaprtju območja shranjevanja je 
upravljavec še naprej odgovoren za 
vzdrževanje, spremljanje in nadzor, 
poročanje in popravne ukrepe v skladu z 
zahtevami iz te direktive na podlagi načrta 
za obdobje po zaprtju, ki ga je predložil 
pristojnemu organu, ki ga je potrdil, kot 
tudi za vse sledeče pravne obveznosti iz 
ostale zakonodaje Skupnosti, dokler se 
odgovornost za območje ne prenese na 
pristojni organ.

(25) Po zaprtju območja shranjevanja je 
upravljavec še naprej odgovoren za 
vzdrževanje, spremljanje in nadzor, 
poročanje in popravne ukrepe v skladu z 
zahtevami iz te direktive na podlagi načrta 
za obdobje po zaprtju, ki ga je predložil 
pristojnemu organu, ki ga je potrdil, kot 
tudi za vse sledeče pravne obveznosti iz 
ostale zakonodaje Skupnosti, dokler se 
odgovornost za območje ne prenese na 
pristojni organ. Upravljavec mora ostati 
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odgovoren vsaj 50 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Tudi zelo mala uhajanja lahko na dolgi rok lahko izničijo učinke shranjevanja CO2 na 
zmanjševanje podnebnih sprememb; zato je pomembno, da se zagotovi nadzor po zaprtju za 
dovolj dolgo obdobje, da bo zagotovljeno, da ne prihaja do uhajanja, ter prenos odgovornosti 
na pristojni organ šele po preteku tega obdobja. Podobne določbe za nadzor po zaprtju so 
vključene v Direktivi Sveta št. 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov.

Predlog spremembe 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno v vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo, se prenese 
na pristojni organ, če je iz vseh 
razpoložljivih dokazov razvidno, da se bo 
shranjeni CO2 v celoti obdržal neomejeno 
dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa. 
Vse osnutke odločb o odobrenih 
dovoljenjih je treba predložiti Komisiji, da 
lahko ta v šestih mesecev po predložitvi 
sporoči mnenje. Nacionalni organi 
morajo to mnenje upoštevati, ko se 
odločajo o odobritvi, in utemeljiti vsako 
odstopanje od mnenja Komisije. Tako kot 
pregled osnutkov dovoljenj za 
shranjevanje ravni Skupnosti mora tudi 
pregled osnutkov odločb o odobritvi 
prispevati k zagotavljanju doslednosti 
izvajanja zahtev iz Direktive v Skupnosti 
ter krepiti zaupanje javnosti v CCS, zlasti 

(26) Odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno z vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo, se prenese 
na pristojni organ, če je iz vseh 
razpoložljivih dokazov razvidno, da se bo 
shranjeni CO2 v celoti obdržal neomejeno 
dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa.
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v zgodnji fazi izvajanja Direktive.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 51
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno v vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo, se prenese 
na pristojni organ, če je iz vseh 
razpoložljivih dokazov razvidno, da se bo 
shranjeni CO2 v celoti obdržal neomejeno 
dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa.
Vse osnutke odločb o odobrenih 
dovoljenjih je treba predložiti Komisiji, da 
lahko ta v šestih mesecev po predložitvi 
sporoči mnenje. Nacionalni organi morajo 
to mnenje upoštevati, ko se odločajo o 
odobritvi, in utemeljiti vsako odstopanje od 
mnenja Komisije. Tako kot pregled 
osnutkov dovoljenj za shranjevanje ravni 
Skupnosti mora tudi pregled osnutkov 
odločb o odobritvi prispevati k 
zagotavljanju doslednosti izvajanja zahtev 
iz Direktive v Skupnosti ter krepiti 
zaupanje javnosti v CCS, zlasti v zgodnji 
fazi izvajanja Direktive.

(26) Odgovornost za območje shranjevanja 
se prenese na pristojni organ, če je iz vseh 
razpoložljivih dokazov razvidno, da se bo 
shranjeni CO2 v celoti obdržal neomejeno 
dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa.
Vse osnutke odločb o odobrenih 
dovoljenjih je treba predložiti Komisiji, da 
lahko ta v šestih mesecev po predložitvi 
sporoči mnenje. Nacionalni organi morajo 
to mnenje upoštevati, ko se odločajo o 
odobritvi, in utemeljiti vsako odstopanje od 
mnenja Komisije. Tako kot pregled 
osnutkov dovoljenj za shranjevanje na
ravni Skupnosti mora tudi pregled 
osnutkov odločb o odobritvi prispevati k 
zagotavljanju doslednosti izvajanja zahtev 
iz Direktive v Skupnosti. Države članice 
morajo pri odobritvi prenosa, podobno kot 
pri postopku izdaje dovoljenj, zagotoviti 
preglednost in odgovornost, tako da 
zagotovijo zadosten in učinovit dostop do 
informacij, pravice javnosti do udeležbe in 
dostop javnosti do sodišč.

Or. en
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Obrazložitev

Po prenosu se bo odgovornost za nadzor prenesla na pristojni organ, vendar morajo biti 
stroški nadzora ter stroški popravnih ukrepov in nadomestil za škodo, povzročeno tretjim 
stranem ali okolju, pokriti iz posebnega sklada. Udeležba javnosti v skladu z Aarhuško 
konvencijo in ustreznimi instrumenti ES bi morala zagotoviti preglednost in seznanjenost 
javnosti s CCS.

Predlog spremembe 52
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Po prenosu odgovornosti se lahko
nadzor konča, vendar se ponovno uvede, 
če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti. Po prenosu odgovornosti 
nekdanji upravljavec pristojnemu organu 
ne povrne nastalih stroškov.

(27) Po prenosu odgovornosti se mora
nadzor nadaljevati še 50 let. Če pride do 
občutnih nepravilnosti ali uhajanj, mora 
pristojni organ ustrezno ukrepati. Če je 
zaprtje območja shranjevanja temeljilo na 
netočnih ali napačnih informacijah, mora 
upravljavec kriti stroške popravnih 
ukrepov in nositi odgovornost za 
morebitno škodo za zdravje ljudi in okolje.
V vseh drugih primerih morajo biti stroški 
pokriti iz prej omenjenega sklada, ki se 
financira iz prispevkov upravljavcev in ga 
upravlja pristojni organ.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi dodatne varnosti je treba opravljati nadzor tudi po prenosu odgovornosti. Upravljavec 
v tem obdobju ne krije več stroškov nadzora, popravnih ukrepov ali nadomestil za škodo, 
povzročeno tretjim stranem ali okolju, temveč jih krije posebni sklad po modelu skladov za 
razgradnjo jedsrkih elektrarn, razen kadar je zaprtje temeljilo na netočnih ali napačnih 
informacijah.
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Predlog spremembe 53
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor konča, vendar se ponovno uvede, če 
so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti. Po prenosu odgovornosti 
nekdanji upravljavec pristojnemu organu 
ne povrne nastalih stroškov.

(27) Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor konča, vendar se ponovno uvede, če 
so ugotovljena znatna uhajanja ali večje 
nepravilnosti. Po prenosu odgovornosti 
nekdanji upravljavec pristojnemu organu 
ne povrne nastalih stroškov.

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Treba je določiti finančne določbe za 
povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in 
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj. Države članice 
morajo zagotoviti, da vlagatelj finančne 
določbe (določbe o finančni varnosti ali 
enakovredne določbe) uredi pred 
predložitvijo vloge za dovoljenje.

(28) Treba je določiti finančne določbe za 
povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES, in 
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj. Države članice 
morajo zagotoviti, da vlagatelj uredi
finančne določbe (določbe o finančni 
varnosti ali enakovredne določbe) pred 
uporabo območja shranjevanja.
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Or. en

Obrazložitev

Za znižanje stroškov.

Predlog spremembe 55
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Treba je določiti finančne določbe za 
povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in 
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj. Države članice 
morajo zagotoviti, da vlagatelj finančne 
določbe (določbe o finančni varnosti ali 
enakovredne določbe) uredi pred 
predložitvijo vloge za dovoljenje.

(28) Treba je določiti finančne določbe za 
zagotovitev, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in 
Direktivo 2004/35/ES, ter obveznosti iz te 
direktive za izvajanje popravnih ukrepov v 
primeru večjih nepravilnosti ali uhajanj.
Države članice morajo zagotoviti, da 
vlagatelj uredi finančne določbe (določbe o 
finančni varnosti ali enakovredne določbe) 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Finančna varnost je bistvena za zagotovitev, da bodo upravljavci izpolnili obveznosti iz te 
direktive. Pokriti je treba tudi stroške sanacije okolja iz direktive o okoljski odgovornosti.

Predlog spremembe 56
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Treba je določiti finančne določbe za (28) Treba je določiti finančne določbe za 
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povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in 
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih
nepravilnosti ali uhajanj. Države članice 
morajo zagotoviti, da vlagatelj finančne 
določbe (določbe o finančni varnosti ali 
enakovredne določbe) uredi pred 
predložitvijo vloge za dovoljenje.

povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in 
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali znatnih uhajanj. Države 
članice morajo zagotoviti, da vlagatelj 
finančne določbe (določbe o finančni 
varnosti ali enakovredne določbe) uredi po 
predložitvi vloge za dovoljenje.

Or. de

Obrazložitev

Finančna varnost pomeni precejšen vložek kapitala. Ni upravičeno, da so ta finančna 
sredstva na razpolago že pred predložitvijo vloge za dovoljenje za shranjevanje (ki morda 
sploh ne bo ugodno rešena).

Predlog spremembe 57
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na relativne cene ogljika in 
CCS bi lahko bil dostop do omrežij za 
transport CO2 in območij shranjevanja 
pogoj za konkurenčno delovanje na 
notranjem trgu elektrike in toplote. Zato je 
treba morebitnim uporabnikom omogočiti 
tak dostop. To je treba storiti na način, ki 
ga določi vsaka država članica, pri tem pa 
zagotovi pravičen in odprt dostop ter 
upošteva transportne zmogljivosti in 
zmogljivosti shranjevanja, ki so v razumni 
meri na voljo ali bodo na voljo, ter delež 
obveznosti za zmanjšanje CO2 v skladu z 
mednarodnimi pravnimi instrumenti in 
zakonodajo Skupnosti, ki se nanašajo na 
zajemanje in geološko shranjevanje CO2.
Države članice morajo vzpostaviti tudi 

(29) Glede na relativne cene ogljika in 
CCS bi lahko bil dostop do omrežij za 
transport CO2 in območij shranjevanja 
pogoj za konkurenčno delovanje na 
notranjem trgu elektrike in toplote. Zato je 
treba morebitnim uporabnikom omogočiti 
tak dostop. To pomeni, da morajo biti 
upravljavci transportnega omrežja 
popolnoma ločeni od upravljavcev 
območij shranjevanja in uporabnikov (tj. 
proizvajalcev električne energije). Slednji 
morajo kriti vse stroške transporta CO2 od 
območja zajemanja do območja 
shranjevanja. Pogoje dostopa do 
transportnih omrežij in območij 
shranjevanja mora določiti vsaka država 
članica, ki mora pri tem zagotoviti
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mehanizme za reševanje sporov, da se 
zagotovi kar najhitrejše reševanje sporov 
glede dostopa do omrežij za transport CO2
in območij shranjevanja.

pravičen in odprt dostop ter upoštevati
transportne zmogljivosti in zmogljivosti 
shranjevanja, ki so v razumni meri na voljo 
ali bodo na voljo, ter delež obveznosti za 
zmanjšanje CO2 v skladu z mednarodnimi 
pravnimi instrumenti in zakonodajo 
Skupnosti, ki se nanašajo na zajemanje in 
geološko shranjevanje CO2. Države članice 
morajo vzpostaviti tudi mehanizme za 
reševanje sporov, da se zagotovi kar 
najhitrejše reševanje sporov glede dostopa 
do omrežij za transport CO2 in območij 
shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravičen in enakopraven dostop do transporta, morajo biti uporabniki in 
upravljalci transportnih omrežij ločeni v pravnem in ekonomskem smislu. Države članice so 
odgovorne za oblikovanje potrebnega okvirja za vzpostavitev takšnega odprtega trga, 
uporabniki pa morajo še naprej nositi vso odgovornost za stroške zadevnega transporta.

Predlog spremembe 58
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Treba je sprejeti določbe, s katerimi se 
zagotovi, da pristojni organi zadevnih 
držav članic v primeru čezmejnega 
transporta CO2, čezmejnih območij 
shranjevanja ali prostorov za shranjevanje 
izpolnjujejo pogoje iz te direktive in vse 
ostale zakonodaje Skupnosti.

(30) Treba je sprejeti določbe, s katerimi se 
zagotovi, da pristojni organi zadevnih 
držav članic v primeru čezmejnega 
transporta CO2, čezmejnih območij 
shranjevanja ali prostorov za shranjevanje 
izpolnjujejo pogoje iz te direktive in vse 
ostale zakonodaje Skupnosti ter vse 
mednarodne sporazume, katerih
podpisnice so države članice in/ali 
Skupnost. V tem primeru se mora 
uporabljati tudi člen 7 Direktive 
85/337/EGS.

Or. en
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Obrazložitev

V primeru čezmejnega transporta in čezmejnih območij shranjevanja morajo biti pri 
sprejemanju zadevnih odločitev dejavno udeležene vse države članice in nacionalne javnosti.

Predlog spremembe 59
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Pristojni organ mora voditi in 
vzdrževati register vseh zaprtih območij 
shranjevanja in okoliških prostorov za 
shranjevanje, vključno z zemljevidi njihove 
prostorske razsežnosti, ki ga nacionalni 
pristojni organi upoštevajo pri ustreznih 
postopkih načrtovanja in izdajanja 
dovoljenj. Register se posreduje Komisiji.

(31) Pristojni organ mora voditi in 
vzdrževati register vseh obratujočih in
zaprtih območij shranjevanja in okoliških 
prostorov za shranjevanje, vključno z 
zemljevidi njihove prostorske razsežnosti, 
ki ga nacionalni pristojni organi upoštevajo 
pri ustreznih postopkih načrtovanja in 
izdajanja dovoljenj. Register se posreduje 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Območja shranjevanja so lahko v obratovanju zelo dolgo, zato je zaradi varnosti in 
preglednosti potreben tudi register teh območij.

Predlog spremembe 60
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice morajo določiti pravila 
o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo. Te kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

(33) Države članice morajo določiti pravila 
o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo. Te kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Za resne kršitve 
obveznosti v zvezi z dovoljenjem, izdanim 
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v skladu s to direktivo, vključno z 
obveznim ukrepanjem v primerih, ko CO2
uhaja v zemljo, zrak ali vodo, morajo biti 
upravljavci tudi kazensko odgovorni v 
skladu z Direktivo 2008/XX/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
o kazenskopravnem varstvu okolja.

Or. en

Obrazložitev

Nedavno sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu 
okolja neposredno uveljavlja načelo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni v okoljski 
zakonodaji na ravni Skupnosti, zato mora biti njeno področje uporabe razširjeno na 
dejavnosti upravljavcev območij shranjevanja.

Predlog spremembe 61
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Direktivo 85/337/EGS je treba 
spremeniti tako, da bo vključevala 
zajemanje in transport tokov CO2 za 
namene geološkega shranjevanja ter 
območja shranjevanja v skladu s to 
direktivo. Direktivo 96/61/ES je treba 
spremeniti tako, da bo vključevala 
zajemanje tokov CO2 za namene 
geološkega shranjevanja iz obratov, zajetih 
v tej direktivi. Direktivo 2004/35/ES je 
treba spremeniti tako, da bo vključevala 
obratovanje območij shranjevanje v skladu 
s to direktivo.

(35) Direktivo 85/337/EGS je treba 
spremeniti tako, da bo vključevala 
zajemanje in transport tokov CO2 za 
namene geološkega shranjevanja ter 
območja shranjevanja v skladu s to 
direktivo. Direktivo 96/61/ES je treba 
spremeniti tako, da bo vključevala 
zajemanje tokov CO2 za namene 
geološkega shranjevanja iz obratov, zajetih 
v tej direktivi. Direktivo 2004/35/ES je 
treba spremeniti tako, da bo vključevala 
transport CO2 za namene geološkega 
shranjevanja in obratovanje območij 
shranjevanja v skladu s to direktivo.  

Or. en

Obrazložitev

Transport kot sestavni del postopka CCS je treba čim prej priznati kot cilj te direktive.
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Predlog spremembe 62
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Prehod na nizkoogljično proizvodnjo 
električne energije zahteva take nove 
naložbe v proizvodnjo električne energije 
na fosilna goriva, ki bodo omogočile 
znatno zmanjšanje emisij. V ta namen je 
treba Direktivo 2001/80/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 
o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal 
v zrak iz velikih kurilnih naprav spremeniti 
tako, da bodo morale imeti vse kurilne 
naprave, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje ali prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
te direktive, na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, in da bo 
zagotovljena ocena razpoložljivosti 
primernih območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2. 

Direktivo 2001/80/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 
o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal 
v zrak iz velikih kurilnih naprav je treba 
spremeniti tako, da bodo morale imeti vse 
kurilne naprave, za katere je bilo prvotno 
gradbeno dovoljenje ali prvotno 
obratovalno dovoljenje odobreno po 
začetku veljavnosti te direktive, na 
območju shranjevanja primeren prostor za 
opremo, potrebno za zajemanje in stiskanje 
CO2, in da bo zagotovljena ocena 
razpoložljivosti primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivosti in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2. 

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv je po definiciji v nasprotju s 
ciljem EU, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 63
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Prehod na nizkoogljično proizvodnjo 
električne energije zahteva take nove 
naložbe v proizvodnjo električne energije 
na fosilna goriva, ki bodo omogočile 
znatno zmanjšanje emisij. V ta namen je 
treba Direktivo 2001/80/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 
o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal 
v zrak iz velikih kurilnih naprav spremeniti 
tako, da bodo morale imeti vse kurilne 
naprave, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje ali prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
te direktive, na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, in da bo 
zagotovljena ocena razpoložljivosti 
primernih območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2. 

(37) Prehod na nizkoogljično proizvodnjo 
električne energije zahteva predvsem take 
nove naložbe v alternativne oblike 
energije, kot je energija iz obnovljivih 
virov, ter proizvodnjo električne energije 
na fosilna goriva, ki bodo omogočile 
znatno zmanjšanje emisij. V ta namen je 
treba Direktivo 2001/80/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 
o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal 
v zrak iz velikih kurilnih naprav spremeniti 
tako, da bodo morale imeti vse kurilne 
naprave, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje ali prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
te direktive, na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, in da bo 
zagotovljena ocena razpoložljivosti 
primernih območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2. 

Or. el

Predlog spremembe 64
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva vzpostavlja pravni okvir za 
geološko shranjevanje ogljikovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu „CO2“).

1. Ta direktiva vzpostavlja pravni okvir za 
transport ogljikovega dioksida (v 
nadaljnjem besedilu „CO2“) za namene 
geološkega shranjevanja in geološko 
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shranjevanje CO2.

Or. en

Obrazložitev

Transport kot sestavni del postopka CCS je treba čim prej priznati kot cilj te direktive.

Predlog spremembe 65
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namen geološkega shranjevanja je 
trajno zadrževanje CO2 na način, da se v 
največji možni meri preprečijo ali 
zmanjšajo negativni vplivi na okolje in iz 
tega izhajajoča tveganja za zdravje ljudi.

2. Namen geološkega shranjevanja je 
trajno in varno zadržati CO2 pod zemljo na 
način, da se prepreči vsako tveganje za 
negativne učinke na okolje ali zdravje 
ljudi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s ciljem ublažiti podnebne spremembe mora ta direktiva predvideti vse potrebne 
določbe, da se CO2 trajno in varno zadrži pod zemljo, ter kot predpogoj za shranjevanje CO2
določiti, da ne sme biti nobenega tveganja za negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.

Predlog spremembe 66
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namen geološkega shranjevanja je 
trajno zadrževanje CO2 na način, da se v 
največji možni meri preprečijo ali 
zmanjšajo negativni vplivi na okolje in iz 

2. Namen geološkega shranjevanja je 
trajno zadrževanje CO2 na način, da se 
preprečijo ali zmanjšajo kakršnikoli
negativni vplivi na okolje in iz tega 
izhajajoča tveganja za zdravje ljudi.
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tega izhajajoča tveganja za zdravje ljudi.

Or. el

Predlog spremembe 67
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 na ozemlju držav članic, 
v njihovih izključnih ekonomskih conah in 
epikontinentalnih pasovih v smislu 
Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu 
(UNCLOS).

1. Ta direktiva se uporablja samo za 
geološko shranjevanje CO2 na ozemlju 
držav članic, v njihovih izključnih 
ekonomskih conah in epikontinentalnih 
pasovih v smislu Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu (UNCLOS). Dodatno pridobivanje 
ogljikovodika se izvzame iz področja 
uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Geografsko področje uporabe te direktive mora biti izrecno omejeno na ES.. Ker je ta 
direktiva namenjena zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v EU v skladu z obvezujočim 
ciljem, bi bila vključitev dodatnega pridobivanja ogljikovodika v področje uporabe direktive 
protislovna, saj bi to pridobivanje povzročilo proizvajanje dodatnih količin fosilnih goriv, 
zgorevanje slednjih pa emisije CO2 v ozračje.

Predlog spremembe 68
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Shranjevanje CO2 v geoloških 
formacijah izven ozemlja iz prvega 
odstavka je prepovedano.

3. Geološko shranjevanje CO2, vključno s 
shranjevanjem pod morskim dnom, izven 
ozemlja iz prvega odstavka je 
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prepovedano. Shranjevanje CO2 pod 
morskim dnom se nadalje izvaja v skladu 
z mednarodnimi sporazumi, katerih 
podpisnice so države članice in/ali 
Skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva se mora uporabljati le za geološko shranjevanje znotraj ES in mora spoštovati 
mednarodna pravila in sporazume na tem področju, kot je protokol k londonski konvenciji iz 
leta 1996.

Predlog spremembe 69
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Shranjevanje CO2 v vodnem stebru je 
prepovedano.

4. Shranjevanje CO2 v vodnem stebru na 
ozemlju iz prvega odstavka ali izven tega 
ozemlja je prepovedano.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje v vodnem stebru mora biti povsod prepovedano, tako v epikontinentalnih 
pasovih držav članic ali njihovih izključnih ekonomskih conah kot tudi na odprtem morju.

Predlog spremembe 70
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „dodatno pridobivanje ogljikovodika“ 
pomeni pridobivanje ogljikovodika poleg 
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tistega, ki nastaja v naravnih procesih z 
vbrizganjem tekočine ali z drugimi 
sredstvi;

Or. en

Obrazložitev

Dodatno pridobivanje nafte je izvzeto iz področja uporabe te direktive, zato je zaradi večje 
jasnosti treba podati opredelitev tega postopka.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „območje shranjevanja“ pomeni 
določeno geološko formacijo, uporabljeno
za geološko shranjevanje CO2;

(3) „območje shranjevanja“ pomeni 
določen del geološke formacije, ki zadošča
za geološko shranjevanje CO2;

Or. en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev.

Predlog spremembe 72
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „območje shranjevanja“ pomeni 
določeno geološko formacijo, uporabljeno 
za geološko shranjevanje CO2;

(3) „območje shranjevanja“ pomeni eno ali 
več opredeljenih območij znotraj določene 
geološke formacije, uporabljeno za 
geološko shranjevanje CO2;
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Or. en

Obrazložitev

Območje shranjevanja ni nujno isto kot geološka formacija, lahko pa je njen del.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „uhajanje“ pomeni izpust CO2 iz 
prostorov za shranjevanje;

(5) „uhajanje“ pomeni večji izpust CO2 iz 
prostorov za shranjevanje;

Or. en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev in upoštevanje opredelitve, ki jo je sprejela Komisija v skladu z 
posebnim poročilom Medvladnega foruma o podnebnih spremembah o CCS.

Predlog spremembe 74
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „uhajanje“ pomeni izpust CO2 iz 
prostorov za shranjevanje;

(5) „uhajanje“ pomeni znaten izpust CO2

iz prostorov za shranjevanje;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
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upravičeno.

Predlog spremembe 75
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „dovoljenje za raziskovanje“ pomeni 
pisno in utemeljeno odločbo o odobritvi 
raziskovanja, ki jo izda pristojni organ v 
skladu z zahtevami te direktive;

(8) „dovoljenje za raziskovanje“ pomeni 
pisno in utemeljeno odločbo o odobritvi 
raziskovanja v geološki formaciji, izbrani 
v skladu s pogoji iz člena 4, ki jo izda
pristojni organ v skladu z zahtevami te 
direktive;

Or. en

Obrazložitev

Treba je izrecno povedati, da se lahko dovoljenje za raziskovanje izda samo za območje, ki je 
izbrano v skladu z merili izbire.

Predlog spremembe 76
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „upravljavec transportnega omrežja“ 
pomeni vsako fizično ali pravno osebo, 
zasebno ali javno, ki je popolnoma ločena 
od upravljavca območja shranjevanja in 
uporabnika (tj. proizvajalca električne 
energije) ter ki upravlja ali nadzira 
transport CO2 na območje shranjevanja 
ali ki ji je bila v skladu z nacionalno 
zakonodajo dodeljena glavna gospodarska 
pristojnost za tehnično obratovanje 
transportnega omrežja;
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Or. en

Obrazložitev

Transport je bistven del CCS in eden izmed ciljev te direktive. Zaradi jasnosti bosta narejena 
ločena opredelitev in razlikovanje med upravljavci transportnega omrežja in upravljavci 
območij shranjevanja, za katere veljajo druga pravila.

Predlog spremembe 77
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „dovoljenje za shranjevanje“ pomeni 
pisno in utemeljeno odločbo o odobritvi 
geološkega shranjevanja CO2 na območju 
shranjevanja, ki jo izda pristojni organ v 
skladu z zahtevami te direktive;

(10) „dovoljenje za shranjevanje“ pomeni 
pisno in utemeljeno odločbo o odobritvi 
geološkega shranjevanja CO2 na območju 
shranjevanja, ki vsebuje elemente iz člena 
9, in ki jo izda pristojni organ v skladu z 
zahtevami te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti in celovitosti mora biti dovoljenje sestavni del ustrezne opredelitve.

Predlog spremembe 78
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „bistvena sprememba“ pomeni 
spremembo, ki lahko pomembno vpliva na 
okolje;

(11) „bistvena sprememba“ pomeni 
spremembo, ki lahko pomembno vpliva na 
kopensko in vodno okolje, zdravje in 
varnost;

Or. el
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Predlog spremembe 79
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „tok CO2“ pomeni tok snovi, ki izvira 
iz postopkov zajemanja ogljikovega 
dioksida;

(12) „tok CO2“ pomeni tok snovi, ki ne 
vsebujejo manj kot 98% CO2, in izvira iz 
postopkov zajemanja, katerim niso bili 
dodani odpadki ali druge snovi, 
namenjene odstranitvi;

Or. en

Obrazložitev

V znanstveni literaturi je pojasnjeno, da je celovitost območja shranjevanja lahko okrnjena 
zaradi prisotnosti drugih snovi v tokovih ogljikovega dioksida. Zaradi trenutnih nejasnosti 
glede vpliva sestave tokov na stabilnost območja in njegove infrastrukture je bistveno, da so 
zajeti tokovi ogljikovega dioksida zelo čisti (tj. najvišja možna čistost, ki omogoča tudi varen 
transport in vbrizg).

Predlog spremembe 80
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti ali za zaprtje 
uhajanja z namenom preprečitve ali 
zmanjšanja izpusta CO2 iz prostorov za 
shranjevanje;

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti z namenom 
preprečitve ali zaustavitve vsakega 
uhajanja;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi se morala osredotočiti na nična uhajanja, saj bi že najmanjša uhajanja sčasoma 
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spodkopala pozitivne blažilne učinke shranjevanja CO2.

Predlog spremembe 81
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti ali za zaprtje 
uhajanja z namenom preprečitve ali 
zmanjšanja izpusta CO2 iz prostorov za 
shranjevanje;

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti ali za zaprtje 
uhajanja z namenom preprečitve ali 
zaustavitve izpusta CO2 iz prostorov za 
shranjevanje;

Or. el

Predlog spremembe 82
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti ali za zaprtje 
uhajanja z namenom preprečitve ali 
zmanjšanja izpusta CO2 iz prostorov za 
shranjevanje;

(17) „popravni ukrepi“ pomenijo ukrepe za 
popravo večjih nepravilnosti ali za zaprtje 
znatnega uhajanja z namenom preprečitve 
ali zmanjšanja izpusta CO2 iz prostorov za 
shranjevanje;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „hidravlična enota“ pomeni 
hidravlično povezane luknjice, razmerje 
med tlaki v njih pa je merljivo s 
tehničnimi sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Delovanje dodatnih območij shranjevanja znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva na 
območja, ki že delujejo v tej hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se lahko izda 
samo eno dovoljenje za upravljavca.

Predlog spremembe 84
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Geološko formacijo se izbere za 
območje shranjevanja samo, če v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ni večje 
nevarnosti uhajanja ter večjih negativnih
vplivov na okolje in zdravje ljudi.

2. Geološko formacijo se izbere za 
območje shranjevanja samo, če v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ni večje 
nevarnosti uhajanja, ter škodljivih vplivov 
na okolje in zdravje ljudi, če shranjevanje 
CO2 neposredno ali posredno ne ovira 
drugih sedanjih ali prihodnjih možnih 
oblik uporabe energije, vključno s tistimi, 
ki so strateškega pomena za varnost 
energetske oskrbe ES (npr. shranjevanje 
plina), ali z uporabo obnovljivih 
(geotermalnih) virov energije.

Or. en
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Obrazložitev

Uporaba območja shranjevanja CO2 ne bi smela ogroziti uporabe obnovljivih virov energije, 
ki jo določa obvezujoči cilj EU, ali drugih možnosti, ki so bistvene za varnost oskrbe z 
energijo.

Predlog spremembe 85
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Geološko formacijo se izbere za 
območje shranjevanja samo, če v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ni večje 
nevarnosti uhajanja ter večjih negativnih 
vplivov na okolje ali zdravje ljudi. 

2. Geološko formacijo se izbere za 
območje shranjevanja samo, če v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ni večje 
nevarnosti uhajanja ter večjih negativnih 
vplivov na kopensko in vodno okolje ali 
zdravje ljudi. 

Or. el

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bodo morebitne posledice uporabe te tehnologije vplivale, ne samo na 
kopensko in podzemeljsko okolje, ampak tudi na vodno okolje.

Predlog spremembe 86
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih, 
objavljenih meril.

2. Države članice zagotovijo, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih, 
objavljenih in nediskriminatornih meril.

Or. en
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Obrazložitev

Za izogibanje izkrivljanju konkurence na notranjem trgu shranjevanja CO2.

Predlog spremembe 87
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da je pri 
postopku dodeljevanja dovoljenja za 
raziskovanje mnenje javnosti upoštevano 
v zadostni meri. Zato države članice 
zagotovijo javnosti ustrezen in učinkovit 
dostop do informacij ter pravico 
sodelovanja in dostopa do pravnega 
varstva v skladu z ustreznimi določbami iz 
Direktive 85/337/EGS in Direktive 
2003/4/ES.

Or. en

Obrazložitev

Javnost bi morala v skladu z Aarhuško konvencijo in zadevnimi instrumenti ES o dostopu do 
informacij in sodelovanju javnosti dejavno sodelovati pri odločanju za odobritev zadevnih 
dovoljenj za raziskovanje. To sodelovanje mora zagotoviti preglednost in nadaljnje 
seznanjanje javnosti z zajemanjem in geološkim shranjevanjem ogljikovega dioksida.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dovoljenja za raziskovanje se odobrijo 
za območja omejenega obsega in za največ 
dve leti z možnostjo podaljšanja za največ 

3. Dovoljenja za raziskovanje se odobrijo 
za območja omejenega obsega in za 
obdobje, ki je potrebno za izvedbo 
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dve leti. dejavnosti, za katere je dovoljenje 
odobreno. Dovoljenje za raziskovanje se 
lahko podaljša. Preden zagotovijo 
dovoljenja za raziskovanje, države članice 
uredijo vse potrebno, da dovoljenje ne bo 
uporabljeno nezakonito za preprečevanje 
naložb.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in za 
plačilo odškodnine za naložbe.

Predlog spremembe 89
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dovoljenja za raziskovanje se odobrijo 
za območja omejenega obsega in za največ 
dve leti z možnostjo podaljšanja za največ 
dve leti.

3. Dovoljenja za raziskovanje se odobrijo 
za območja omejenega obsega in za največ 
tri leta z možnostjo podaljšanja vsakokrat 
za tri leta tako dolgo, kot je potrebno za 
dokončanje raziskovanja predvidenega 
območja shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani časovni zamik bi bil v nekaterih primerih lahko prekratek, vendar je potrebno tudi 
občasno preverjanje upravljavca in s tem pogojeno podaljšanje dovoljenja. Predlog 
spremembe služi uravnoteženju, da bi z raziskovanjem zagotovili varno shranjevanje CO2.
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Predlog spremembe 90
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Imetnik dovoljenja za raziskovanje ima 
izključno pravico do raziskovanja 
morebitnih prostorov za shranjevanje CO2.
Države članice zagotovijo, da med 
obdobjem veljavnosti dovoljenja niso 
dovoljene različne uporabe prostorov za 
shranjevanje.

4. Imetnik dovoljenja za raziskovanje ima 
izključno pravico do raziskovanja 
morebitnih prostorov za shranjevanje CO2. 
Države članice zagotovijo, da med 
obdobjem veljavnosti dovoljenja niso 
dovoljene različne uporabe prostorov za 
shranjevanje. Če imetnik dovoljenja za 
raziskovanje po zaključku uspešnega 
raziskovanja predloži vlogo za dovoljenje 
za shranjevanje, se ta vloga obravnava 
prednostno.

Or. de

Obrazložitev

Raziskovalna podjetja vlagajo precejšnja sredstva v preučevanje podzemlja in s tem nase 
prevzemajo tveganje, da bodo rezultati preučevanja negativni. Namen tega predloga 
spremembe je povečati pripravljenost podjetij za preučevanje podzemlja glede njegove 
primernosti za shranjevanje CO2.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Imetnik dovoljenja za raziskovanje ima 
izključno pravico do raziskovanja 
morebitnih prostorov za shranjevanje CO2. 
Države članice zagotovijo, da med 
obdobjem veljavnosti dovoljenja niso 
dovoljene različne uporabe prostorov za 
shranjevanje.

4. Imetnik dovoljenja za raziskovanje ima 
izključno pravico do raziskovanja 
morebitnih prostorov za shranjevanje CO2. 
Države članice zagotovijo, da med 
obdobjem veljavnosti dovoljenja niso 
dovoljene različne uporabe prostorov za 
shranjevanje. Po tem obdobju se 
dovoljenje za raziskovanje morebitnih 



AM\729033SL.doc 45/82 PE407.924v01-00

SL

prostorov za shranjevanje CO2. spremeni 
v dovoljenje za shranjevanje CO2. ali pa 
njegova veljavnost preneha za celotno 
področje.

Or. en

Obrazložitev

 Raziskovanje je povezano z visokimi stroški. Da bi oblikovali spodbude za naložbe, je treba 
zagotoviti, da se uspešno dokončanje raziskovanja veže na dovoljenje za shranjevanje CO2.

Predlog spremembe 92
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
shranjevanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih, 
objavljenih meril.

2. Države članice morajo zagotoviti, da so 
postopki odobritve dovoljenj za 
raziskovanje odprti za vse subjekte s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih 
in nediskriminatornih objavljenih meril.
Upravljavci območij shranjevanja so 
popolnoma ločeni od uporabnikov (npr. 
elektrarn).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je ustvariti enake pogoje in se izogniti izkrivljanju konkurence na 
trgu shranjevanja CO2.
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Predlog spremembe 93
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da se v času 
izdajanja dovoljenja za shranjevanje 
ustrezno upošteva mnenje javnosti. V ta 
namen države članice javnosti zagotovijo 
ustrezen in učinkovit dostop do informacij 
ter pravico sodelovanja in dostopa do 
pravnega varstva v skladu z ustreznimi 
določbami iz Direktive 85/337/EGS in 
Direktive 2003/4/ES.

Or. en

Obrazložitev

Javnost bi morala v skladu z Aarhuško konvencijo in zadevnimi instrumenti ES o dostopu do 
informacij in sodelovanju javnosti dejavno sodelovati pri odločanju o odobritvi zadevnih 
dovoljenj za shranjevanje. To sodelovanje bi moralo zagotoviti preglednost in nadaljnje 
seznanjanje javnosti z zajemanjem in geološkim shranjevanjem ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe 94
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice ohranijo pravico, da iz 
resnih razlogov odvzamejo dovoljenje za 
shranjevanje. Tak odvzem mora biti 
ustrezno utemeljen.

Or. el

Obrazložitev

Pristojni organi države članice morajo imeti možnost odvzema dovoljenja za shranjevanje iz 
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resnih razlogov, kot so neizpolnjevanje potrebnih pogojev ali neizpolnjevanje znanih 
objektivnih meril s strani vlagatelja.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Imetnik dovoljenja za shranjevanje 
ima izključno pravico do shranjevanja 
CO2 na območju za shranjevanje. Države 
članice zagotovijo, da med obdobjem 
veljavnosti dovoljenja niso dovoljene 
različne uporabe območij za shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Gre za potrebo po razporeditvi pristojnosti in odgovornosti za tveganja.

Predlog spremembe 96
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da območij 
shranjevanja sočasno ne upravljata dva 
ali več upravljavcev. Potencialnim 
uporabnikom je treba zagotoviti 
enakopraven dostop do območij 
shranjevanja.

Or. de
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Obrazložitev

Namen te določbe je zagotoviti, da območje shranjevanja uporablja samo en upravljavec, da 
bi se izognili vprašanjem v zvezi z omejevanjem glede pristojnosti in odgovornosti.

Predlog spremembe 97
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) razpoložljivost transporta za povezavo 
med območjem in morebitnimi točkami 
zajetja ter njegova ekonomska 
upravičenost ob upoštevanju razdalje med 
območjem shranjevanja in takšnimi 
točkami;

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljivost transporta je bistvenega pomena in bi morala biti pri izbiri območij 
shranjevanja izrecno upoštevana. Upoštevati je treba tudi transportne razdalje, ker je lahko 
transport CO2 do več kot 100 km oddaljenega območja shranjevanja ekonomsko neupravičen. 

Predlog spremembe 98
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) predlagani načrt popravnih ukrepov v 
skladu s členom 16(2);

(6) predlagani načrt popravnih ukrepov v 
skladu s členom 16(2), vključno z 
izrednimi ukrepi zaradi nujne preselitve;

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti potrebne previdnostne ukrepe za zaščito človeških 
življenj v primeru nesreče.

Predlog spremembe 99
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) dokaz o finančni varnosti ali druge 
enakovredne določbe, kot je navedeno v 
členu 19;

(9) dokaz o ustrezni finančni varnosti ali 
druge enakovredne določbe, kot je 
navedeno v členu 19;

Or. en

Obrazložitev

Finančna varnost je pomembno orodje za zagotavljanje, da upravljavci spoštujejo svoje 
obveznosti iz te direktive, zato jo je treba določiti na ustrezni ravni.

Predlog spremembe 100
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 1 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bo območje shranjevanja upravljala 
fizična oseba, ki je tehnično usposobljena 
in zanesljiva za upravljanje območja; 
zagotovljen je strokovni in tehnični razvoj 
ter usposabljanje te osebe in vsega osebja; 

(b) bo območje shranjevanja upravljala 
fizična oseba, ki je finančno, tehnično ter 
okoljsko usposobljena in zanesljiva za 
upravljanje območja; zagotovljen je 
strokovni in tehnični razvoj ter 
usposabljanje te osebe in vsega osebja; 

Or. el
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Predlog spremembe 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bo območje shranjevanja upravljala 
fizična oseba, ki je tehnično usposobljena 
in zanesljiva za upravljanje območja; 
zagotovljen je strokovni in tehnični razvoj 
ter usposabljanje te osebe in vsega osebja; 

(b) bo območje shranjevanja upravljala 
fizična ali pravna oseba, ki je tehnično 
usposobljena in zanesljiva za upravljanje 
območja; zagotovljen je strokovni in 
tehnični razvoj ter usposabljanje te osebe 
in vsega osebja; 

Or. en

Obrazložitev

Odgovorne so lahko tudi pravne osebe.

Predlog spremembe 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) znotraj hidravlične enote ni bilo 
izdanih drugih dovoljenj za shranjevanje;

Or. en

Obrazložitev

Delovanje različnih prostorov za shranjevanje znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva 
na druge prostore, ki delujejo v hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se lahko 
dovoljenja za shranjevanje vsakokrat izdajo samo enemu upravljavcu.
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Predlog spremembe 103
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je v skladu s členom 10(1) 
predložila mnenje o osnutku dovoljenja;

črtano 

Or. de

Obrazložitev

Obvezno mnenje Komisije bi pomenilo dodatno upravno breme.

Predlog spremembe 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je v skladu s členom 10(1) 
predložila mnenje o osnutku dovoljenja; 

(2) Komisija lahko v skladu s členom 
10(2) na zahtevo držav članic predloži 
mnenje o osnutku dovoljenja;

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.
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Predlog spremembe 105
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pristojni organ je to mnenje upošteval 
v skladu s členom 10(2).

črtano 

Or. de

Obrazložitev

Obvezno mnenje Komisije bi pomenilo dodatno upravno breme.

Predlog spremembe 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pristojni organ je to mnenje upošteval 
v skladu s členom 10(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.
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Predlog spremembe 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) natančno lokacijo ter razmejitev 
območja shranjevanja in prostorov za 
shranjevanje;

(2) natančno lokacijo ter razmejitev 
območja shranjevanja, prostorov za 
shranjevanje in hidravlične enote;

Or. en

Obrazložitev

Delovanje dodatnih območij shranjevanja znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva na 
območja, ki že delujejo v tej hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se lahko 
dovoljenja za shranjevanje vsakokrat izdajo samo enemu upravljavcu.

Predlog spremembe 108
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) zahtevo za obveščanje pristojnega 
organa v primeru večjih nepravilnosti ali 
uhajanj, odobreni načrt popravnih ukrepov 
in obveznost izvajanja načrta popravnih 
ukrepov v primeru večjih nepravilnosti ali 
uhajanj v skladu s členom 16;

(6) zahtevo za obveščanje pristojnega 
organa v primeru večjih nepravilnosti ali 
znatnih uhajanj, odobreni načrt popravnih 
ukrepov in obveznost izvajanja načrta 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali znatnih uhajanj v skladu s 
členom 16;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.
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Predlog spremembe 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled osnutkov dovoljenj za 
shranjevanje, ki ga opravi Komisija

Prenos dovoljenja za shranjevanje in 
zavrnitve vlog

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice obvestijo Komisijo o
vseh osnutkih dovoljenj za shranjevanje, 
vlogah za izdajo dovoljenja in vseh ostalih 
gradivih, ki jih je pristojni organ 
upošteval pri sprejemanju osnutka 
odločbe. V šestih mesecih po predložitvi 
lahko Komisija sporoči mnenje o osnutkih 
dovoljenj. 

1. Države članice obvestijo Komisijo o
odobrenih izdajah dovoljenj za 
shranjevanje CO2  ali zavrnjenih vlogah 
za izdajo takšnih dovoljenj.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.
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Predlog spremembe 111
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih dovoljenj za shranjevanje, 
vlogah za izdajo dovoljenja in vseh ostalih 
gradivih, ki jih je pristojni organ upošteval 
pri sprejemanju osnutka odločbe. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih dovoljenj. 

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih dovoljenj za shranjevanje, 
vlogah za izdajo dovoljenja in vseh ostalih 
gradivih, ki jih je pristojni organ upošteval 
pri sprejemanju osnutka odločbe. V šestih 
mesecih po predložitvi mora Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih dovoljenj. 

Or. el

Predlog spremembe 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ končno odločitev 
sporoči Komisiji in v primeru odstopanja 
od mnenja Komisije navede razloge za to.

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih dovoljenj za shranjevanje, 
vlogah za izdajo dovoljenj in vseh ostalih 
gradivih, ki jih je pristojni organ 
upošteval pri sprejemanju osnutka 
odločbe.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.
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Predlog spremembe 113
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se ne bodo 
izvedle večje spremembe brez izdaje 
novega dovoljenja za shranjevanje v skladu 
s to direktivo.

2. Države članice zagotovijo, da se ne bodo 
izvedle večje spremembe brez izdaje 
novega dovoljenja za shranjevanje v skladu 
s to direktivo. V tem primeru se 
uporabljajo tudi določbe Direktive 
85/337/EGS.

Or. en

Obrazložitev

V primeru novega dovoljenja je potrebno v skladu z zadevno direktivo ES opraviti presojo 
vplivov na okolje.

Predlog spremembe 114
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija mora določiti posebne 
kakovostne in količinske okoljske 
kazalnike, ter vrednosti, preseganje 
katerih predstavlja bistveno spremembo. 
Kakovostni in količinski kazalniki se 
določijo na podlagi regulativnega ukrepa 
s pregledom iz člena 28(2).

Or. el

Obrazložitev

Izraz „bistvena sprememba“ ni dovolj jasen, zato bi Komisija morala uvesti kakovostne in 
količinske kazalnike.
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Predlog spremembe 115
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je bil obveščen o večjih 
nepravilnostih ali uhajanjih v skladu s 
členom 16(1);

(a) če je bil obveščen o večjih 
nepravilnostih ali uhajanjih v skladu s 
členom 16(1) ali jih je opazil;

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ lahko upošteva tudi informacije, ki ne prihajajo iz virov formalnega nadzora. 

Predlog spremembe 116
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je bil obveščen o večjih 
nepravilnostih ali uhajanjih v skladu s 
členom 16(1);

(a) če je bil obveščen o večjih 
nepravilnostih ali znatnih uhajanjih v 
skladu s členom 16(1);

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.
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Predlog spremembe 117
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če poročila, predložena v skladu s 
členom 14, ali okoljske inšpekcije, 
izvedene v skladu s členom 15, niso v 
skladu s pogoji dovoljenja ali tveganja 
večjih nepravilnosti in uhajanj;

(b) če poročila, predložena v skladu s 
členom 14, ali okoljske inšpekcije, 
izvedene v skladu s členom 15, niso v 
skladu s pogoji dovoljenja ali tveganja 
večjih nepravilnosti in znatnih uhajanj;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) brez poseganja v točke (a) do (c) 
vsakih pet let.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov.
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Predlog spremembe 119
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) brez poseganja v točke (a) do (c) vsakih 
pet let.

(d) brez poseganja v točke (a) do (c) vsakih 
deset let.

Or. de

Obrazložitev

Pregled dovoljenja za shranjevanje vsakih pet let bi po nepotrebnem ustvarjal negotovost za 
upravljavca prostorov za shranjevanje.

Predlog spremembe 120
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po odvzemu dovoljenja v skladu z 
odstavkom 3 pristojni organ izda novo 
dovoljenje za shranjevanje ali pa območje 
shranjevanja zapre v skladu s točko (c) 
člena 17(1). Do izdaje novega dovoljenja 
za shranjevanje, pristojni organ prevzame 
odgovornost za območje shranjevanja, 
vključno z vsemi pravnimi obveznostmi, ki 
iz tega izhajajo. Nekdanji upravljavec v 
največji možni meri pristojnemu organu 
povrne nastale stroške.

4. Po odvzemu dovoljenja v skladu z 
odstavkom 3 pristojni organ izda novo 
dovoljenje za shranjevanje ali pa območje 
shranjevanja zapre v skladu s točko (c) 
člena 17(1). Do izdaje novega dovoljenja 
za shranjevanje, pristojni organ prevzame 
odgovornost za območje shranjevanja, 
vključno z vsemi pravnimi obveznostmi, ki 
iz tega izhajajo. Nekdanji upravljavec 
pristojnemu organu povrne nastale stroške.

Or. en

Obrazložitev

Ko pristojni organ prevzame odgovornost za območje zaradi nepravilnosti, uhajanja ali v 
primeru, ko upravljavec ne upošteva pogojev, mora stroške vseeno poravnati upravljavec.
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Predlog spremembe 121
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 
CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz 
vira, zajema ali postopka vbrizgavanja. 
Koncentracije teh snovi so pod ravnijo, ki 
bi negativno vplivala na neoporečnost 
območja shranjevanja in ustrezno 
transportno infrastrukturo ter bi pomenile 
znatno tveganje za okolje in ne bi bile v 
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje 
Skupnosti.

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz vsaj 
98% ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju.

Or. en

Obrazložitev

V znanstveni literaturi je pojasnjeno, da je celovitost območja shranjevanja lahko okrnjena 
zaradi prisotnosti drugih snovi v tokovih ogljikovega dioksida. Zaradi trenutnih nejasnosti 
glede vpliva sestave tokov na stabilnost območja in njegove infrastrukture je bistveno, da so 
zajeti tokovi ogljikovega dioksida zelo čisti (tj. najvišja tehnično dosegljiva čistost, ki 
omogoča tudi varen transport in vbrizg).

Predlog spremembe 122
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 
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CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz vira, 
zajema ali postopka vbrizgavanja. 
Koncentracije teh snovi so pod ravnijo, ki 
bi negativno vplivala na neoporečnost 
območja shranjevanja in ustrezno 
transportno infrastrukturo ter bi pomenile 
znatno tveganje za okolje in ne bi bile v 
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje 
Skupnosti.

CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz vira, 
zajema ali postopka vbrizgavanja. 
Koncentracije teh snovi so določene na 
osnovi posebnih kakovostnih in 
količinskih meril in so pod ravnijo, ki bi 
negativno vplivala na neoporečnost 
območja shranjevanja in ustrezno 
transportno infrastrukturo ter bi pomenile 
znatno tveganje za okolje in ne bi bile v 
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje 
Skupnosti. Komisija določi kakovostna in 
količinska merila v skladu z regulativnim 
ukrepom s pregledom iz člena 28(2).

Or. el

Obrazložitev

Ker merila in ukrepi niso jasni, mora Komisija zaradi varnostnih razlogov uvesti določena 
količinska in kakovostna merila.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 
CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz vira, 
zajema ali postopka vbrizgavanja. 
Koncentracije teh snovi so pod ravnijo, ki 
bi negativno vplivala na neoporečnost 
območja shranjevanja in ustrezno 
transportno infrastrukturo ter bi pomenile 
znatno tveganje za okolje in ne bi bile v 
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje 
Skupnosti.

1. Tok CO2 je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 
CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz vira, 
zajema ali postopka vbrizgavanja in snovi, 
potrebne za transport iz varnostnih 
razlogov. Koncentracije teh snovi so pod 
ravnijo, ki bi negativno vplivala na 
neoporečnost območja shranjevanja in 
ustrezno transportno infrastrukturo ter bi 
pomenile znatno tveganje za okolje in ne bi 
bile v skladu z zahtevami veljavne 
zakonodaje Skupnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potreben dodatek.

Predlog spremembe 124
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odkrivanja uhajanja CO2; (c) odkrivanja znatnega uhajanja CO2;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 125
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru geološkega shranjevanja 
pod morskim dnom je treba zahteve glede 
nadzora iz prejšnjega odstavka še naprej 
prilagajati negotovostim in težavam pri 
delovanju v zvezi z upravljanjem 
tehnologije zajemanja in geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
morskem okolju.

Or. en
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Obrazložitev

Shranjevanje pod morskim dnom je treba ob upoštevanju težav pri tem postopku bolj pazljivo 
nadzorovati tudi zaradi ugotavljanja uhajanja in posebne ranljivosti morskih ekosistemov.

Predlog spremembe 126
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je bil pristojni organ v skladu s 
členom 16(1) obveščen o uhajanjih ali 
večjih nepravilnostih;

(a) če je bil pristojni organ v skladu s 
členom 16(1) obveščen o znatnih uhajanjih 
ali večjih nepravilnostih;

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 127
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi v primerih večjih nepravilnosti ali 
uhajanj

Ukrepi v primerih večjih nepravilnosti ali 
znatnih uhajanj

1. Države članice zagotovijo, da v primeru 
večjih nepravilnosti ali uhajanj upravljavec 
takoj obvesti pristojni organ in sprejme 
potrebne popravne ukrepe.

1. Države članice zagotovijo, da v primeru 
večjih nepravilnosti ali znatnih uhajanj 
upravljavec takoj obvesti pristojni organ in 
sprejme potrebne popravne ukrepe.

Or. de
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Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 128
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Popravni ukrepi iz odstavka 1 se 
sprejmejo na podlagi načrta popravnih 
ukrepov, predloženega pristojnemu organu, 
ki ga odobri v skladu s členoma 7(6) in 
9(6),

2. Popravni ukrepi iz odstavka 1 se 
sprejmejo na podlagi načrta popravnih 
ukrepov, predloženega pristojnemu organu, 
ki ga odobri v skladu s členoma 7(6) in 
9(6), ti ukrepi so javni in o njih se obvesti 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili preglednost, morata biti Evropska komisija in javnost o popravnih ukrepih 
obveščeni.

Predlog spremembe 129
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu z odstavkom 1 točk (a) in (b) je 
upravljavec še naprej odgovoren za 
vzdrževanje, spremljanje, nadzor, 
poročanje in popravne ukrepe v skladu z 
zahtevami iz te direktive ter tudi za 
nadaljnje obveznosti iz drugih ustreznih 
določb zakonodaje Skupnosti, dokler se 

2. Po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu z odstavkom 1 točk (a) in (b) je 
upravljavec še naprej odgovoren za 
vzdrževanje, spremljanje, nadzor, 
poročanje in popravne ukrepe v skladu z 
zahtevami iz te direktive ter tudi za 
nadaljnje obveznosti iz drugih ustreznih 
določb zakonodaje Skupnosti, dokler se 
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odgovornost za območje shranjevanja v 
skladu s členom 18(1) in (4) ne prenese na 
pristojni organ. Upravljavec je odgovoren 
tudi za zapečatenje območja shranjevanja 
in odstranitev naprav za vbrizgavanje.

odgovornost za območje shranjevanja v 
skladu s členom 18(1) in (4) ne prenese na 
pristojni organ. Upravljavec je odgovoren 
tudi za zapečatenje območja shranjevanja 
in odstranitev naprav za vbrizgavanje.
Upravljavec ostane še naprej odgovoren 
vsaj 50 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Tudi zelo mala uhajanja lahko na dolgi rok lahko izničijo učinke shranjevanja CO2 na 
zmanjševanje podnebnih sprememb; zato je pomembno, da se nadzor po zaprtju zagotovi za 
dovolj dolgo obdobje, da bo zagotovljeno, da ne prihaja do uhajanja, in prenos odgovornosti 
na pristojni organ šele po preteku tega obdobja. Podobne določbe za nadzor po zaprtju so 
vključene v Direktivo Sveta št. 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov.

Predlog spremembe 130
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu s točko (c) odstavka 1 je pristojni 
organ še naprej odgovoren za vzdrževanje, 
nadzor, spremljanje in popravne ukrepe v 
skladu z zahtevami te direktive in tudi za 
vse nadaljnje obveznosti iz drugih določb 
zakonodaje Skupnosti. Zahteve za obdobje 
po zaprtju se v skladu s to direktivo 
izpolnijo na podlagi začasnega načrta za 
obdobje po zaprtju, ki se predloži 
pristojnemu organu v potrditev v skladu s 
členoma 7(7) in 9(7) in se po potrebi 
posodablja.

4. Po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu s točko (c) odstavka 1 je pristojni 
organ še naprej odgovoren za vzdrževanje, 
nadzor, spremljanje in popravne ukrepe v 
skladu z zahtevami te direktive in tudi za 
vse nadaljnje obveznosti iz drugih določb 
zakonodaje Skupnosti. Zahteve za obdobje 
po zaprtju se v skladu s to direktivo 
izpolnijo na podlagi začasnega načrta za 
obdobje po zaprtju, ki se predloži 
pristojnemu organu v potrditev v skladu s 
členoma 7(7) in 9(7) in se po potrebi 
posodablja. Upravljavec je za območje še 
vedno pravno in finančno odgovoren in 
mora ohranjati finančno varnost ali 
izpolnjevati drugi ustrezni pogoj v skladu 
s členom 12(2)(b)(ii).
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Or. en

Obrazložitev

Ko pristojni organ prevzame odgovornost za območje zaradi nepravilnosti, uhajanja ali v 
primeru, ko upravljavec ne upošteva pogojev, mora stroške poravnati upravljavec.

Predlog spremembe 131
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti.

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje prenese na 
pristojni organ po izteku 50-letnega 
obdobja in potem, ko so bili izpolnjeni vsi 
pogoji za prenos odgovornosti, navedeni v 
dovoljenju za shranjevanje. V ta namen 
upravljavec pripravi poročilo, ki dokazuje, 
da je to merilo izpolnjeno, in ga predloži 
pristojnemu organu, ki odobri prenos 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Pogoj za prenos odgovornosti bi moralo biti izpolnjevanje zahtev za pridobitev dovoljenja za 
shranjevanje.
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Predlog spremembe 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 133
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V dvanajstih
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi. Določbe odstavka 6(2a) veljajo 
tudi za osnutke določb o odobritvi.
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Or. en

Obrazložitev

Vključitev Komisije v postopek odobritve zagotavlja enotno in dosledno izvajanje direktive po 
vsej Evropi. Ker bi izid sklepa lahko bil tudi prenos odgovornosti na pristojni organ, je treba 
vključiti tudi javnost (dalje glej obrazložitev za člen 6(2a)).

Predlog spremembe 134
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi. 

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi Komisija sporoči 
mnenje o osnutkih odločbe o odobritvi. 

Or. el

Obrazložitev

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ končno odločitev 
sporoči Komisiji in v primeru odstopanja 

črtano
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od mnenja Komisije navede razloge za to.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 136
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov. 

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
pogostost nadzora v skladu s členi 1 do 4 
omeji. Vendar če so ugotovljena uhajanja 
ali večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno izvaja s potrebno pogostostjo, da 
se oceni obseg težave in učinkovitost 
popravnih ukrepov. 

Or. el

Obrazložitev

Zaradi pomembnosti varstva okolja in da bi zaznali vsako uhajanje ali večjo nepravilnost, bi 
morali nadzor nadalje izvajati, čeprav v manjši meri.

Predlog spremembe 137
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 

5. Po prenosu odgovornosti se nadzor v 
skladu s členi 1 do 4 nadaljuje še 50 let.
Po zaključku tega obdobja se lahko konča.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
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ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi dodatne varnosti je treba opravljati nadzor tudi po prenosu odgovornosti.

Predlog spremembe 138
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena znatna uhajanja 
ali večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Brez te spremembe bi opredelitev pojma uhajanje lahko razumeli tako, kot da je zagotovljeno 
popolno tesnjenje. To je tehnično nemogoče in tudi zaradi varnostno-tehničnih razlogov ni 
upravičeno.

Predlog spremembe 139
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 

6. Pristojni organ ustrezno ukrepa v 
primeru, da pride do občutnih 
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pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

nepravilnosti ali uhajanj. Upravljavec 
krije stroške popravnih ukrepov in nosi 
odgovornost za škodljive posledice za 
zdravje ljudi in okolje v primeru, da je bilo 
območje shranjevanja zaprto na osnovi 
pomanjkljivih ali napačnih informacij. V 
vseh drugih primerih morajo biti stroški 
kriti iz sklada iz člena 19a, ki se financira 
iz prispevkov upravljavcev in ga upravlja 
pristojni organ.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavec v obdobju po prenosu odgovornosti ne krije več stroškov nadzora, popravnih 
ukrepov ali nadomestil za škodo, povzročeno tretjim stranem ali okolju, temveč jih krije 
posebni sklad po modelu skladov za razgradnjo jedrskih elektrarn, razen kadar je zaprtje 
temeljilo na pomanjkljivih ali napačnih informacijah.

Predlog spremembe 140
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES in 
Direktivo 2004/35/ES . Finančna varnost 
se določi na taki ravni, da krije obveznost 
za vso škodo pri tretjih straneh, kot tudi 
stroške odpravljanja okoljske škode v 
znesku, ki ni nižji od [...] milijard EUR.
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Or. en

Obrazložitev

Finančna varnost je pomembno orodje za zagotavljanje, da upravljavci spoštujejo svoje 
obveznosti iz te direktive, zato jo je treba določiti na ustrezno raven. Vendar je treba vrednost 
[x] še določiti.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
po odobritvi dovoljenja za shranjevanje s 
finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi na način, ki ga 
določijo države članice, ustrezno poskrbi, 
da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje nepotrebnih visokih stroškov.
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Predlog spremembe 142
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
po predložitvi vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. de

Obrazložitev

Finančna varnost pomeni precejšen vložek kapitala. Ni upravičeno, da so ta finančna 
sredstva na razpolago že pred predložitvijo vloge za dovoljenje za shranjevanje (ki morda 
sploh ne bo ugodno rešena).

Predlog spremembe 143
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Ustanovitev sklada za nadzor in popravne 

ukrepe
Ustanovi se sklad, v katerega letno 
prispevajo upravljavci območja 
shranjevanja, in s katerim upravlja 
pristojni organ. Prispevki upravljavcev so 
sorazmerni z velikostjo območja za 
shranjevanje, izraženo v prostorninskih 
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enotah CO2 in z ravnijo tveganja po 
parametrih iz Priloge I. Prispevki se 
prenehajo po prenosu odgovornosti na 
pristojni organ. Sklad je namenjen kritju 
stroškov nadzora in popravljalnih ukrepov 
ter stroškom za odpravljanje običajne 
škode (npr. škode za zdravje, lastnino, 
itd.) in okoljske škode po prenosu 
odgovornosti, izjemoma pa tudi pred tem 
prenosom, ko Direktivi 2004/35/ES in 
2003/87/ES ne pokrivata odgovornosti 
in/ali je finančna varnost neustrezna ali 
ni na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Po modelu skladov za razgradnjo jedrskih elektrarn posebni sklad v obdobju po prenosu 
odgovornosti ne krije več stroškov  popravnih ukrepov ali nadomestil, razen kadar je zaprtje 
temeljilo na pomanjkljivih ali napačnih informacijah.

Predlog spremembe 144
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4. Vendar uporabniki v 
celoti nosijo breme stroškov dostopa do 
teh omrežij in območij.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za oblikovanje potrebnega okvirja za vzpostavitev takšnega 
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odprtega trga, uporabniki pa morajo še naprej nositi vso odgovornost za stroške zadevnega 
transporta.

Predlog spremembe 145
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja cilj pravičnega in 
odprtega dostopa, pri čemer upošteva:

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica in ga 
izvedejo upravljavci transportnega 
omrežja, ki na noben način ne smejo biti 
povezani ne z upravljavci območja za 
shranjevanje ne z njegovimi uporabniki 
(npr. elektrarnami). Država članica 
uporablja cilj pravičnega in odprtega 
dostopa, pri čemer upošteva:

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravičen in enakopraven dostop do transporta, morajo biti uporabniki in 
upravljavci transportnih omrežij ločeni v pravnem in ekonomskem smislu.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru čezmejnega transporta CO2, 
čezmejnih območij shranjevanja ali 
prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti.

V primeru čezmejnega transporta CO2, 
čezmejnih območij shranjevanja ali 
prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti. Pri čezmejnih 
območjih za shranjevanje je za posamezno 
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območje odgovorna tista država, na 
ozemlju katere je sklepati, da je njegov 
največji del.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev odgovornosti.

Predlog spremembe 147
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko spremeni priloge. 
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 28(2).

Komisija lahko predlaga spremembe 
prilog. Navedeni ukrepi, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(2).

Or. el

Predlog spremembe 148
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/ES
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

Države članice zagotovijo, da nobeni
kurilni napravi z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje ni odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
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XX/XX/ES (*) na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih 
območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2.

parlamenta in Sveta XX/XX/ES (*), če pri 
njihovem obratovanju prihaja do izpusta 
emisij ogljikovega dioksida v ozračje, ki 
presegajo 350 g na kilovatno uro 
proizvedene energije.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (znanstvenega telesa, pristojnega 
za podnebne spremembe), bi nove plinske elektrarne, opremljene za sočasno proizvodnjo 
toplote in električne energije, oddajale okoli 300  g CO2/kWh, nova plinska turbina s 
kombiniranim ciklom pa povprečno manj kot 350 g CO2/kWh. Zaradi zajemanja bi slednja 
lahko znižala svoje emisije na 40 do 66 g CO2/kWh, medtem ko bi pri elektrarne, opremljene 
za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije lahko z uporabo novega premoga v 
prahu znižale emisije pod 145 g CO2/kWh. Zato se meja 350 g CO2/kWh za nove elektrarne 
na fosilna goriva zdi povsem razumna, saj bi omogočila upravljavcem in državam članicam, 
da same izberejo tehnologijo (neodvisnost od tehnologije).

Predlog spremembe 149
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 33
Direktiva 2004/35/ES
Priloga III – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Obratovanje območja shranjevanja v 
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta XX/XX/ES.

14. Prevoz CO2 v namene geološkega 
shranjevanja in obratovanje območja 
shranjevanja v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES. Zaradi odgovornosti pri 
prevozu se izraz „upravljavec“ uporablja 
kot je opredeljeno v členu 3(9a) Direktive 
XX/XX/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Transport kot sestavni del postopka CCS je treba čim prej priznati kot cilj te direktive.
Odgovornost za škodo na okolju je treba upoštevati tudi pri prevozu CO2 in z njim povezanimi 
tveganji.

Predlog spremembe 150
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 35 a (novo)
Direktiva 2008/xx/ES
Priloga A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
V Prilogo A Direktive 2008/XX/ES o 
varovanju okolja prek kazenskega prava 
se doda se naslednje:
„Prevoz CO2 v namene geološkega 
shranjevanja in obratovanje območja 
shranjevanja v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES o geološkem shranjevanju 
ogljikovega dioksida.“

Or. en

Obrazložitev

Nedavno sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu 
okolja neposredno uveljavlja načelo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni v okoljski 
zakonodaji na ravni Skupnosti, zato mora biti njeno področje uporabe razširjeno na 
dejavnosti upravljavcev območij shranjevanja.
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Predlog spremembe 151
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1 leto po objavi]. 
Nemudoma morajo predložiti Komisiji 
besedilo teh predpisov in korelacijsko 
tabelo med predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [2 leti po objavi]. 
Nemudoma morajo predložiti Komisiji 
besedilo teh predpisov in korelacijsko 
tabelo med predpisi in to direktivo.

Or. el

Predlog spremembe 152
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pripravi predlagani pregled na 
osnovi poročil iz člena 25 in ob 
upoštevanju najnovejših znanstvenih 
informacij, rezultatov pilotnih projektov 
shranjevanja CO2 ter gospodarskega 
izkoriščanja tehnologije zajemanja in 
shranjevanja CO2.

Or. el

Obrazložitev
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Predlog spremembe 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z naslednjimi merili. 
Odstopanje od enega ali več navedenih 
meril je dovoljeno, če to ne vpliva na 
lastnosti in ocene v skladu z določbami iz 
člena 4.

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z naslednjimi merili in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. 
Odstopanje od enega ali več navedenih 
meril je dovoljeno, če to ne vpliva na 
lastnosti in ocene v skladu z določbami iz 
člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjevanje.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju 
shranjevanja;

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju shranjevanja 
ter opredelitev razsežnosti hidravlične 
enote;

Or. en

Obrazložitev

Delovanje dodatnih območij shranjevanja znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva na 
območja, ki že delujejo v tej hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se lahko 
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dovoljenja za shranjevanje vsakokrat izdajo samo enemu upravljavcu.

Predlog spremembe 155
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) Morebitni vplivi na druge dejavnosti 
(npr. raziskovanje, proizvodnja in 
shranjevanje ogljikovodikov, geotermalna 
uporaba vodonosnikov);

(k) Morebitni vplivi na druge dejavnosti 
(npr. raziskovanje, proizvodnja in 
shranjevanje ogljikovodikov), zlasti 
konkurenca z obnovljivimi viri energije 
(npr. geotermalna uporaba vodonosnikov);

Or. en

Obrazložitev

Uporaba območja shranjevanja CO2 ne bi smela ogroziti uporabe obnovljivih virov energije, 
ki jo določa obvezujoči cilj EU, ali drugih možnosti, ki so bistvene za varnost oskrbe.

Predlog spremembe 156
David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Bližina potencialnih virov CO2
(vključno z ocenami skupne potencialne 
mase CO2, ki je ekonomsko dostopna za 
shranjevanje).

(1) Bližina potencialnih virov CO2
(vključno z ocenami skupne potencialne 
mase CO2, ki je ekonomsko dostopna za 
shranjevanje, saj lahko postane prevoz na 
velikih razdaljah nerentabilen), in 
razpoložljivost varnega in ustreznega 
transportnega omrežja.

Or. en
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Obrazložitev

Razpoložljivost transporta je bistvenega pomena in bi morala biti pri izbiri območij 
shranjevanja izrecno upoštevana. Upoštevati je treba tudi transportne razdalje, ker je lahko 
transport CO2 do več kot 100 km oddaljenega območja shranjevanja ekonomsko neupravičen.
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