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Predlog spremembe 80
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije z dne 10. januarja 
2007 z naslovom Omejevanje globalnih 
podnebnih sprememb na 2 stopinji Celzija 
– Pot do leta 2020 in naprej pojasnjuje, da 
mora razviti svet v okviru predvidenega 
globalnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 50 % do leta 2050 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 
30 % do leta 2020 ter nato do leta 2050 za 
60–80 %, da je tako zmanjšanje tehnično 
izvedljivo ter da koristi prevladajo nad 
stroški, vendar je treba za doseganje tega 
izkoristiti vse možnosti ublažitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so podnebne razmere resnejše, kot se je predvidevalo v preteklosti, bi morali na podlagi 
tega novega znanstvenega spoznanja ukrepati in biti bolj ambiciozni pri blaženju podnebnih 
sprememb; glej predlagano spremembo v 3 a (novo), ki jo je predložil Wijkman. Do nedavna 
je znanstveno soglasje kot varno območje, v katerem se je mogoče izogniti najhujšim 
posledicam podnebnih sprememb, določalo 450 ppm, nova dognanja pa kažejo, da so kritične 
že vrednosti od 350 ppm dalje. 

Predlog spremembe 81
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Najnovejša znanstvena dognanja 
kažejo, da je treba koncentracijo 
ogljikovega dioksida v atmosferi zmanjšati 
pod 350 delcev na milijon. Končni cilj EU 
bi moral biti, da se v Evropski uniji do 1. 
januarja 2050 postopno odpravijo emisije 
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toplogrednih plinov, ki nastajajo z 
uporabo fosilnih goriv, kar bi pomenilo 
zmanjšanje emisij za 60 % do leta 2035 in 
med 80 in 90 % do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

Ker so podnebne razmere resnejše, kot se je predvidevalo v preteklosti, je bilo na forumu, ki 
je nedavno potekal v Tällbergu na Švedskem in na katerem so sodelovali znanstveniki iz 
NASE in stockholmskega okoljskega inštituta, predlagano, da se, da bi se izognili 
katastrofalnim učinkom, raven CO2 v ozračju zmanjša pod 350 ppm (delcev na milijon). Do 
nedavna je znanstveno soglasje kot varno območje, v katerem se je mogoče izogniti najhujšim 
posledicam podnebnih sprememb, določalo 450 ppm, nova dognanja pa kažejo, da so kritične 
že vrednosti od 350 ppm dalje.

Predlog spremembe 82
Urszula Krupa

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 eno od 
sredstev za ublažitev podnebnih sprememb. 
Vključuje zajemanje ogljikovega dioksida 
(CO2) iz industrijskih obratov, transport do 
območja shranjevanja ter vbrizgavanje v 
ustrezno podzemno geološko formacijo z 
namenom trajnega shranjevanja. 

Or. pl

Obrazložitev

Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS) ni edino sredstvo za ublažitev podnebnih 
sprememb.

V členu 3 dokumenta je poudarjeno, da je geološko shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS) 
postopek, ki poteka v podzemnih skalnatih formacijah.
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Predlog spremembe 83
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Druga oblika skladiščenja ogljika je 
pretvorba celulozne biomase v uporabne 
pline in oglje. Oglje se lahko uskladišči v 
prst, zaradi česar se znatno izboljšata 
rodovitnost tal in zadrževanje vode s 
počasnim odtekanjem. Pri preučevanju 
ostankov oglja, starih več tisoč let, se je 
izkazala njihova visoka strukturna 
stabilnost, zaradi česar bi lahko to obliko 
upoštevali kot tehniko za skladiščenje in 
hrambo ogljika. Oglje bi tako bilo oblika 
skladiščenja ogljika iz ozračja in zato 
izpolnjuje pogoje za ogljikov dobropis.

Or. en

Predlog spremembe 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zajemanje in geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida je le eden izmed 
ukrepov, ki je bil razvit v boju proti 
podnebnim spremembam, poleg uporabe 
obnovljivih virov energije, varčevanja z 
energijo in energetske učinkovitosti. 
Države članice zato ne bi smele 
zapostavljati finančnih in drugih ukrepov 
v podporo politikam varčevanja z energijo 
in okoljsko nespornih obnovljivih virov 
energije. V tem kontekstu razvoj 
zajemanja in geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida ne bi smel v 
nobenem primeru privesti do 
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zmanjševanja prizadevanj ne v 
raziskovalnem ne v finančnem smislu.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je Evropskemu parlamentu 10. januarja 2008 napovedala sprejetje predlogov 
direktiv za boj proti podnebnim spremembam, vključno z zajemanjem in geološkim 
shranjevanjem ogljikovega dioksida, dne 23. januarja 2008, pri čemer je poudarila potrebo 
po izvajanju vseh ukrepov za varčevanje in učinkovito rabo energije, da bi tako prek vlaganj v 
obnovljive vire energije in zmanjšanja emisij CO2 spodbudili trajnostni gospodarski razvoj: 
geološko shranjevanje ogljikovega dioksida je pri tem eden izmed instrumentov, vendar ne 
edini.

Predlog spremembe 85
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski Svet je dne 8. in 9. marca 
2007 pozval države članice in Komisijo, da 
si prizadevajo za krepitev raziskav in 
razvoja ter razvoja potrebnega tehničnega, 
ekonomskega in regulativnega okvira za 
odstranitev pravnih ovir in uveljavitev
okoljsko varnega CCS z novimi 
elektrarnami na fosilna goriva, po možnosti 
do leta 2020.

(7) Evropski Svet je dne 8. in 9. marca 
2007 pozval države članice in Komisijo, da 
si prizadevajo za krepitev raziskav in 
razvoja ter razvoja potrebnega tehničnega, 
ekonomskega in regulativnega okvira za 
odstranitev pravnih ovir in spodbujanje 
razvoja infrastrukture z namenom 
uveljavitve okoljsko varnega CCS z novimi 
elektrarnami na fosilna goriva, po možnosti 
do leta 2020.

Or. pl

Obrazložitev

V prvotni različici je poudarek na vzpostavitvi regulativnega okvira, da bi tako odstranili 
obstoječe pravne ovire. Pri tem sta bila tehnični in ekonomski okvir omenjena le postransko. 
Vendar pa nima nikakršnega smisla vzpostavljati tehnični in ekonomski okvir, če ne razvijemo 
infrastrukture.
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Predlog spremembe 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 
projekt Sleipner v Severnem morju 
(Statoil) in projekt In Salah v Alžiriji 
(Statoil, PB in Sonatrach). Druga dva 
pilotna projekta, ki se izvajata v tem času, 
sta projekt družbe Vattenfall v kraju 
Schwartze Pumpe v Nemčiji/deželi 
Brandenburg in projekt CCS družbe Total 
na območju Lacq v Franciji. 

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev predloga spremembe v osnutku poročila, da bi opozorili, da doslej izvedeni 
projekti niso bili predstavitveni, temveč pilotni.

Predlog spremembe 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Vsi izmed elementov zajemanja, 
transporta in shranjevanja CO2 so bili 
obdelani v predstavitvenih projektih v 
manjšem merilu, kot ga zahteva 
industrijska uporaba. Vendar pa jih je 
treba še vključiti v celotni proces CCS, pa 
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tudi stroške tehnologije je treba zmanjšati. 
Glavna projekta shranjevanja CO2, v 
katerih sodelujejo evropska podjetja, sta 
projekt Sleipner v Severnem morju 
(Statoil) in projekt In Salah v Alžiriji 
(Statoil, BP in Sonatrach). Pilotna 
projekta v velikem merilu, ki se izvajata v 
tem času, sta projekt Schwartze Pumpe v 
Nemčiji (Vattenfall), projekt CCS bazenu 
Lacq v Franciji (Total) in projekt El 
Bierzo v Španiji (CIUDEN).

Or. es

Predlog spremembe 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Poleg zakonodajnega okvira za 
območje shranjevanja bi bilo treba čim 
prej sprejeti spodbude za nadaljnji 
tehnološki razvoj, podporo za postavitev 
predstavitvenih postrojenj, pa tudi sprejeti 
zakonodajni okvir, ki ga oblikujejo države 
članice za zagotovitev transporta, da bi se 
uspešno nadaljevala uporaba tehnologij 
zajemanja in geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida.

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev, da so potrebne nadaljnje pravne odločitve, da bi zagotovili finančno podporo 
za tehnologije zajemanja in geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida ter predstavitvena 
postrojenja.

Predlog spremembe 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
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Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Poleg zakonodajnega okvira za 
območje shranjevanja bi bilo treba čim 
prej sprejeti spodbude za nadaljnji 
tehnološki razvoj, podporo za postavitev 
predstavitvenih postrojenj, pa tudi sprejeti 
zakonodajni okvir, ki ga oblikujejo države 
članice za zagotovitev transporta, da bi se 
uspešno nadaljevala uporaba tehnologij 
zajemanja in geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da je treba sprejeti več pravnih odločitev o tehnologijah zajemanja in 
geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida ter tem tehnologijam nameniti več finančne 
podpore.

Predlog spremembe 90
Adam Gierek

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 

(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 
uporablja predvsem za predstavitvene 
projekte kompleksov, ki obsegajo 
energetska postrojenja z izhodno močjo 
300 MW ali več in prostore za 
shranjevanje s predvideno skupno 
zmogljivostjo shranjevanja 100 000 ton 
CO2 ali več. Shranjevanja CO2 v geoloških 
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izven ozemeljskega področja uporabe te 
direktive in shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru nista dovoljena. 

formacijah izven ozemeljskega področja 
uporabe te direktive ni dovoljeno, razen v 
primeru mednarodnega sporazuma o tej 
zadevi. Shranjevanje CO2 v vodnem stebru 
je prepovedano.

Or. pl

Obrazložitev

Merilo predstavitvenega projekta je treba navesti ne le za shranjevanje CO2, temveč tudi za 
proizvodnjo energije (izhodno moč). 

Predlog spremembe 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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) Ta direktiva se uporablja samo 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 gosto naseljenih 
območjih niso dovoljena niti znotraj niti
izven ozemeljskega področja uporabe te 
direktive. Shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru in shranjevanje na globini manj kot 
1000 metrov pod morskim dnom nista 
dovoljena niti znotraj niti izven 
ozemeljskega področja uporabe te 
direktive. Ravno tako ni dovoljeno 
geološko shranjevanje CO2 vključno s 
shranjevanjem na globini manj kot 1000 
metrov pod morskim dnom izven 
ozemeljskega področja uporabe te 
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direktive. Shranjevanje v formacijah pod 
morskim dnom se sme izvajati le v skladu 
z mednarodnimi sporazumi, katerih 
podpisnice so države članice in/ali 
Skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Za geološko shranjevanje CO2 zunaj Evropske skupnosti ni pristojen nihče. Geološki izsledki 
kažejo, da obstaja pri shranjevanju CO2 na globini manj kot 1000 metrov resno tveganje za 
uhajanje CO2. Ker nadalje ta tehnologija še ni bila uporabljena v velikem merilu, obstajajo 
številna nerazrešena vprašanja glede tveganj za javno zdravje. Dokler nismo popolnoma 
prepričani, da nesprejemljiva tveganja ne obstajajo, ne smemo shranjevati CO2 pod nogami 
ljudi.

Predlog spremembe 92
Richard Seeber

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) 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.
Shranjevanja CO2 v geoloških formacijah 
izven ozemeljskega področja uporabe te 
direktive in shranjevanje CO2 v vodnem 
stebru nista dovoljena.

Or. en
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Obrazložitev

Prag za predstavitvene projekte izven direktive je veliko prenizek in bi onemogočil izvedbo 
številnih predstavitvenih projektov.

Predlog spremembe 93
Evangelia Tzampazi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Po zaključku 12 predstavitvenih 
projektov Komisija oceni delovanje in 
upravičenost projektov na podlagi 
pridobljenih izkušenj in glede na 
tehnološki napredek ter predloži ustrezno 
poročilo. Na podlagi tega poročila 
Komisija poda predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu za spremembo te 
direktive in specifikacijo tehničnih 
elementov z namenom vključitve tudi 
rezultatov okoljskih in varnostnih 
ocenjevanj. 

Or. en

Obrazložitev

Predstavitveni projekti bodo pomagali pri pridobivanju potrebnih tehničnih izkušenj za varno 
in učinkovito uporabo tehnologije geološkega shranjevanja CO2. Po zaključku projektov bi jih 
morala Komisija oceniti in nato podati predlog za spremembo sedanjega predloga direktive v 
skladu z novimi znanstvenimi elementi in tehnološkim razvojem.
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Predlog spremembe 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 se proizvaja po naravni poti, 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 izvajala že 
doslej. Dodatno pridobivanje 
ogljikovodika pa ne zmanjšuje emisij za 
zaščito podnebja, temveč nastajajo v tem 
procesu dodatna fosilna goriva in 
posledično dodatne emisije. Zato je treba 
ta proces izključiti iz geološkega 
shranjevanja iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno pridobivanje ogljikovodika se že izvaja in je gospodarsko smiselna dejavnost. Poleg 
tega dodatno pridobivanje ogljikovodika ne vodi k skupnemu zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 95
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kot prednostne se obravnavajo 
sistemske rešitve, ki morajo omogočati 
izboljšanje skupne energetske 
učinkovitosti, na primer prek uplinjanja 
premoga v kisikovi atmosferi ter nato 
odvod plina v plinsko omrežje, prek 
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katerega se dobavlja porazdeljeni 
soproizvodnji električne in toplotne 
energije in/ali hladu.

Or. en

Predlog spremembe 96
Richard Seeber

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 
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.

(15) Pri določanju, ali se geološka 
formacija uporabi kot območje 
shranjevanja, se poleg okoljskih in 
varnostnih kriterijev iz te direktive 
upoštevajo tudi drugi bistveni interesi 
držav članic, zlasti ekonomski in finančni 
interesi, povezani z zaščito nahajališč 
ogljikovodikov, interes države članice za 
visoko stopnjo samozadostnosti oskrbe z 
ogljikovodiki in interes države članice kot 
lastnika nahajališč ogljikovodikov. Ta 
direktiva ne vpliva na te bistvene interese. 
Države članice obdržijo pravico določanja 
področij znotraj svojega ozemlja, kjer se 
lahko izberejo območja shranjevanja. To 
vključuje tudi pravico držav članic, da ne 
dovolijo nikakršnega shranjevanja na 
delu svojega ozemlja ali na svojem 
celotnem ozemlju. 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.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog se nanaša na tveganja za okolje in zdravje samo v povezavi z izbiro območja 
shranjevanja. Vendar pa bodo prisotni tudi drugi bistveni interesi držav članic (zlasti 
ekonomski in finančni), ki se nanašajo na izbiro nahajališč ogljikovodikov. Treba je pojasniti, 
da direktiva ne bo vplivala na te interese.

Ta stavek je treba vključiti za podrobnejšo razjasnitev pravic držav članic.

Predlog spremembe 97
Evangelia Tzampazi

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 
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.

(15) Države članice obdržijo 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 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. Pri 
shranjevanju v solne vodonosnike bi bilo 
koristno upoštevati njihovo možno 
prihodnjo uporabo za zagotavljanje pitne 
vode. Hkrati bi bilo treba zagotoviti 
preglednost izbirnega postopka tako, da se 
omogoči dostop javnosti do koristnih 
informacij in da se uporabi zakonodaja 
Skupnosti o udeležbi javnosti.

Or. en

Obrazložitev

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 
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Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Predlog spremembe 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
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.

(15) Države članice obdržijo 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 je dokazano, da 
ni nobenega tveganja za uhajanje in 
nobenega tveganja za škodljive okoljske
ali zdravstvene učinke. To se v skladu s 
posebnimi zahtevami določi na podlagi 
opisa lastnosti in ocene morebitnih 
prostorov za shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se kot območja shranjevanja izberejo samo varna območja. Zato je 
treba še pred izbiro območja shranjevanja dokazati, da ni tveganj za okolje ali javno zdravje.
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Predlog spremembe 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale podati 
realno oceno zmogljivosti shranjevanja, ki 
so na razpolago znotraj njihovega 
ozemlja, in poslati te ocene Komisiji do 
leta 2012. Te podatke bi bilo treba 
objaviti.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ne vemo, kakšne so zmogljivosti shranjevanja, ki so na razpolago v Evropi. 
Obstajajo različne ocene, ki pa niso zelo natančne. Vendarle pa je pomembno, da se razjasni, 
koliko CO2 lahko dejansko shranimo.

Predlog spremembe 100
Adam Gierek

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 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 omejeno 
časovno obdobje, v katerem ima imetnik 

(16) Države članice morajo pripraviti 
postopke preverjanja na podlagi 
objektivnih tehničnih in okoljskih meril
zaradi pridobitve potrebnih informacij, ki 
omogočajo izbiro območij shranjevanja.
Ta vrsta preverjanja mora izpolnjevati 
zahteve za dovoljenja. Države članice 
morajo zagotoviti, da so postopki javnih 
razpisov za raziskovanje območij 
shranjevanja CO2 odprti za vse subjekte, 
ki izpolnjujejo bistvene zahteve in 
posedujejo potrebne zmogljivosti, na 
podlagi objektivnih in objavljenih meril. 
Za zaščito in spodbujanje naložb v 
raziskovanje in naložbe v območja 
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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. 

shranjevanja CO2 je treba dovoljenja za 
raziskovanje odobriti za območja 
omejenega obsega in za omejeno časovno 
obdobje, v katerem ima imetnik dovoljenja 
izključno pravico, za katero jamčijo države
članice. 

Or. pl

Obrazložitev

Javni razpis mora omogočati pošteno konkurenco, tako da si tehnično najbolje pripravljene 
družbe lahko zagotovijo dovoljenja.

Predlog spremembe 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 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 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 
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 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 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. Če se ne izvajajo nobene 
dejavnosti, morajo države članice 
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zagotoviti, da se dovoljenje za 
raziskovanje lahko odvzame in odobri 
drugim subjektom.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in zavarovanje naložb.

Predlog spremembe 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 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 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 
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 dostopni vsem subjektom s 
potrebnimi zmogljivostmi ter da se 
dovoljenja odobrijo na podlagi objektivnih, 
objavljenih in nediskriminatornih 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 
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 subjektom.
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Or. de

Obrazložitev

Objektivna in objavljena merila ne zadoščajo za zagotavljanje nediskriminacije, kar je 
pomembno merilo, ki ga je treba zagotavljati na notranjem trgu. Poleg tega je treba 
zavarovati naložbe in zmanjšati upravna bremena.

Predlog spremembe 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 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 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 
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 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 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.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenja se naj izdajajo na podlagi nediskriminatornih kriterijev.
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Predlog spremembe 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 mora biti 
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. 
Upravljavci območij shranjevanja morajo 
biti popolnoma ločeni od proizvajalcev 
električne energije. V skladu z načelom, 
da plača onesnaževalec, morajo 
proizvajalci električne energije plačati 
stroške za shranjevanje svojih emisij CO2. 
Dovoljenje za shranjevanje mora biti 
ključni instrument za zagotovitev 
skladnosti z bistvenimi zahtevami 
Direktive in izvajanja okoljsko varnega 
geološkega shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci električne energije morajo imeti enak dostop do zmogljivosti shranjevanja. Kriti 
morajo celotne stroške zajemanja, transporta in shranjevanja svojih emisij CO2.

Predlog spremembe 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 mora biti 
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 
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naložbe upravičujejo pričakovanja 
imetnikov dovoljenj za raziskovanje, da 
bodo hkrati imetniki dovoljenja za 
shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Za ustvarjanje spodbud za raziskovanje.

Predlog spremembe 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 mora biti 
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. Izvajalec 
raziskav, ki bo praviloma izvršil znatne 
naložbe, bi moral imeti prednost pred 
konkurenti pri dodelitvi dovoljena za 
shranjevanje.

Or. de

Obrazložitev

Za ustvarjanje spodbud za raziskovanje.
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Predlog spremembe 107
Evangelia Tzampazi

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 mora biti 
ključni instrument za zagotovitev 
skladnosti z bistvenimi zahtevami 
Direktive in izvajanja okoljsko varnega 
geološkega shranjevanja. 

(17) Območje shranjevanja ne more
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. 

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba pojasnjuje in odpravlja vsako možnost, da bi območje shranjevanja 
obratovalo brez dovoljenja za shranjevanje.

Predlog spremembe 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.
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Or. de

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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) Dovoljenja za shranjevanje mora
dodeliti ustrezni organ vsake države 
članice po posvetovanju s Komisijo.
Osnutke dovoljenj za shranjevanje je 
treba predložiti Komisiji, ki mora v šestih 
mesecih sporočiti zavezujoče mnenje.
Pristojni organ ne bo sprejel odločitve o 
končnem dovoljenju, dokler Komisija ne 
sporoči svojega mnenja. Dovoljenje za 
shranjevanje se izda le, če je zavezujoče 
mnenje Komisije pozitivno. Pregled na 
ravni Skupnosti pomaga pri zagotavljanju 
doslednosti izvajanja zahtev Direktive v 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zavezujoče mnenje na ravni Skupnosti je potrebno, da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ustreznih zahtev. 

Predlog spremembe 111
Evangelia Tzampazi

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 

(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 
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pomaga pri zagotavljanju doslednosti 
izvajanja zahtev Direktive v Skupnosti ter 
pri krepitvi zaupanja javnosti v CCS, zlasti 
v zgodnji fazi izvajanja Direktive. 

pomaga pri zagotavljanju doslednosti 
izvajanja zahtev Direktive v Skupnosti, pri 
reševanju morebitnih čezmejnih vprašanj 
ter pri krepitvi zaupanja javnosti v CCS, 
zlasti v zgodnji fazi izvajanja Direktive.

Or. en

Obrazložitev

Pregled dovoljenj za shranjevanje na ravni Skupnosti mora upoštevati tudi morebitna 
čezmejna vprašanja, ki so povezana s shranjevanjem CO2 v geoloških formacijah.

Predlog spremembe 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 postopkih 
za izdajo dovoljenj, morajo zagotoviti 
ustrezen in učinkovit dostop javnosti do 
informacij, pravico do udeležbe ter do 
pritožbe v zvezi s postopki odobritve 
dovoljenj za raziskovanje in shranjevanje 
v skladu z ustreznimi določbami Direktive 
Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o 
presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2003/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. maja 2003 o dostopu javnosti do 
informacij o okolju. Slednja direktiva 
predvideva udeležbo javnosti pri pripravi 
nekaterih načrtov in programov v zvezi z 
okoljem. V zvezi z javno udeležbo in s 
pravico do tožbe spreminja tudi direktivi 
Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES kot tudi 
Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o dostopu javnosti do okoljskih 
informacij.
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Or. en

Obrazložitev

Javnost mora imeti ustrezen in učinkovit dostop do informacij, pravico do udeležbe in pravico 
do tožbe v zvezi s postopki odobritve dovoljenj za raziskovanje in shranjevanje.

Predlog spremembe 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi naj predvidela 
prispevek iz javnih sredstev v podporo 
zasebnim projektom CCS le v primerih, ko 
je pri upravljanju novih naprav jasno 
predvideno ustrezno znižanje porabe 
energije zahvaljujoč novim tehnologijam 
v primerjavi s sedanjo tehnologijo CCS.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s splošnim ciljem EU glede prispevka k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
varčevanju z energijo bi lahko države članice, ko bodo na voljo nove tehnologije, podpirajoče 
postrojenja za zajemanje in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida, kjer je treba cilje 
doseči prek znatnega zmanjšanja porabe energije, prispevale z zagotavljanjem javnih 
sredstev.

Predlog spremembe 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(19) Pristojni organ mora pregledati in po 
potrebi posodobiti ali odvzeti dovoljenje za 
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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 
stroške mora v največji možni meri plačati 
nekdanji upravljavec.

shranjevanje, med drugim tudi, če je 
obveščen o kakršnih koli uhajanjih ali 
večjih nepravilnostih, 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

Nekdanji upravljavec pristojnemu organu povrne nastale stroške. Seveda pa bodo pogoje za 
takšno povračilo opredelili posamezni nacionalni zakonodajni sistemi. 

Predlog spremembe 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 

(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 in zagotoviti, da nastale 
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obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Nastale
stroške mora v največji možni meri plačati 
nekdanji upravljavec.

stroške plača nekdanji upravljavec v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“.

Or. en

Obrazložitev

Ta sistem bi okrepil načelo „onesnaževalec plača“, ki ga zahteva Komisija. 

Predlog spremembe 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 je treba 
predložiti 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 prek 
preverjanja in potrjevanja 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 poleg tega 
prilagoditi negotovostim in operativnim 
težavam, povezanim z upravljanjem 
tehnologije geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida v morskem okolju.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo preverjati kakovost nadzorovanja, ki ga izvaja upravljavec. poleg tega 
je treba sprejeti tudi vse potrebne ukrepe za preprečitev škode, ki bi lahko nastala v morskem 
okolju zaradi shranjevanja CO2. 
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Predlog spremembe 117
Evangelia Tzampazi

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 je treba 
predložiti 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 kakršni koli obliki 
življenja. 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.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili kakršnim koli zdravstvenim posledicam, ki bi jih morebitno uhajanje imelo 
ne le na ljudi, ampak tudi na raznovrstne elemente ekosistema, mora nadzor vključevati vplive 
na vse oblike življenja. Pomembno je na primer, da se nadzorujejo vplivi na lokalne morske 
ekosisteme, saj bi lahko imeli kakršni koli negativni vplivi neposredne posledice za zdravje 
teh ekosistemov in posreden vpliv na ljudi. Zato je ključno nadzorovati vse oblike življenja.

Predlog spremembe 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(23) Treba je sprejeti določbe, ki 
vključujejo odgovornost za škodo v 
lokalnem okolju in podnebne spremembe, 
ki izhajajo iz nezmožnosti trajnega 
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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 
upravljavec ne sprejme popravnih ukrepov, 
mora to storiti pristojni organ, upravljavec
pa mu povrne stroške.

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 transport 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 upravljavec ne 
sprejme popravnih ukrepov, mora to storiti 
pristojni organ, upravljavec pa mu povrne 
stroške. Stroške odpravljanja škode okolju 
pri transportu in shranjevanju v fazi 
obratovanja, fazi zaprtja in fazi po 
zaprtju, v obsegu, ki ni zajet s prej 
omenjenimi instrumenti, ali če finančno 
jamstvo ni zagotovljeno oziroma ni 
zadostno, mora pokriti sklad, ki se 
financira s prispevki upravljavcev območij 
shranjevanja in proizvajalcev električne 
energije ter ga upravlja pristojni organ. 
Ta sklad krije tudi civilno škodo na 
lastnini, zdravju itd, če ni zagotovljeno 
zadostno finančno jamstvo.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva 2004/35/ES bi morala zajemati tudi transport CO2. Proizvajalci električne energije 
in upravljavci območja shranjevanja morajo skupaj kriti stroške odpravljanja škode, ki bi 
nastala zaradi shranjevanja CO2. 

Predlog spremembe 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
odgovoren vsaj 100 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju geologov bi se težave lahko pojavile tudi več kot 100 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Predlog spremembe 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Odgovornost za območje (26) Odgovornost za območje 
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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.

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.

Or. de

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 

(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 
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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.

dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(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 zavezujoče mnenje. Pristojni 
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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.

nacionalni organi smejo odobriti 
transport le v primeru, da je zavezujoče 
mnenje Komisije pozitivno. 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 učinkovit dostop do 
informacij, pravice javnosti do udeležbe in 
dostop javnosti do sodišč.

Or. en

Obrazložitev

Zavezujoč pregled na ravni Skupnosti je potreben, da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ustreznih zahtev. 

Predlog spremembe 123
Evangelia Tzampazi

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 
redne inšpekcije končajo, nadzor pa se 
zmanjša na raven, ki omogoča 
ugotavljanje uhajanj ali večjih 
nepravilnosti. Če pride do uhajanj ali 
občutnih nepravilnosti, mora pristojni 
organ ustrezno ukrepati. Če sta zaprtje 
območja shranjevanja in/ali prenos 
odgovornosti temeljila 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 



PE409.630v01-00 36/83 AM\734307SL.doc

SL

prispevkov upravljavcev in ga upravlja 
pristojni organ.

Or. en

Obrazložitev

Nadzor po prenosu odgovornosti zagotavlja dodatno zavarovanje, da bo območje 
shranjevanja še naprej delovalo v skladu z napovedmi, da bodo uhajanja zaznana in bodo po 
potrebi sprejeti ustrezni ukrepi.

Predlog spremembe 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 najmanj naslednjih 
100 let. Če pride do uhajanj ali občutnih 
nepravilnosti, 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

Po mnenju geologov bi se težave lahko pojavile tudi več kot 100 let po zaprtju območja 
shranjevanja. Proizvajalci električne energije in upravljavci območja shranjevanja morajo 
skupaj kriti stroške odpravljanja škode, ki bi nastala zaradi shranjevanja CO2. 
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Predlog spremembe 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 zmanjša, vendar se ponovno v 
celoti uvede, če so ugotovljena uhajanja ali 
večje nepravilnosti. Po prenosu 
odgovornosti nekdanji upravljavec 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov, razen če je škoda nastala zaradi 
napake ali malomarnosti upravljavca, in 
sicer tudi če ta škoda nastane šele po 
prenosu iz člena 18.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se določena raven nadzora na območju shranjevanja ohranja tudi po 
njegovem zaprtju in dokler se vbrizgani CO2 popolnoma ne stabilizira.

Predlog spremembe 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(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 
teh direktiv 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 
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predložitvijo vloge za dovoljenje. dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Finančne določbe je treba podati, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
direktive o okoljski odgovornosti (2004/35/ES).

Predlog spremembe 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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.

Or. en

Obrazložitev

Za znižanje stroškov.
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Predlog spremembe 128
Richard Seeber

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 
mehanizme za reševanje sporov, da se 
zagotovi kar najhitrejše reševanje sporov 
glede dostopa do omrežij za transport CO2
in območij shranjevanja. 

(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 na voljo.
Ker v Skupnosti ne obstaja obširna 
infrastruktura za shranjevanje in 
transport CO2, morajo države članice 
imeti možnost odobriti izjeme od 
reguliranega dostopa tretje strani, da 
spodbudijo vlaganja v infrastrukturo za 
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

Če bo dostop tretjih strani do območjih shranjevanja odvisen od nacionalnih obveznosti za 
zmanjševanje emisij CO2, bi to vodilo k neenakemu obravnavanju upravljavcev območij 
shranjevanja in omrežij za transport v nekaterih državah članicah. Določiti je treba izjeme od 
reguliranega dostopa tretje strani do območij shranjevanja in omrežij za transport CO2.
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Predlog spremembe 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
mehanizme za reševanje sporov, da se 
zagotovi kar najhitrejše reševanje sporov 
glede dostopa do omrežij za transport CO2
in območij shranjevanja. 

(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 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

Proizvajalci električne energije morajo imeti enak dostop do zmogljivosti shranjevanja. Kriti 
morajo celotne stroške zajemanja, transporta in shranjevanja svojih emisij CO2.
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Predlog spremembe 130
Chris Davies

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 
mehanizme za reševanje sporov, da se 
zagotovi kar najhitrejše reševanje sporov 
glede dostopa do omrežij za transport CO2
in območij shranjevanja.

(29) Glede na relativne cene ogljika in 
CCS bi moral biti pregleden in 
nediskriminatoren dostop do omrežij za 
transport CO2 in območij shranjevanja, ne 
glede na geografsko lego morebitnih 
uporabnikov znotraj Evropske unije,
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 v 
posvetovanju s Komisijo, 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 
povpraševanje po čezmejnih tranzitnih 
tokovih CO2.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da upravljavci v državah članicah, kot je Grčija, ne bi bili zaradi 
svoje zemljepisne lege ali morebitnih omejitev pri razvoju območij shranjevanja po 
nepotrebnem v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
mehanizme za reševanje sporov, da se 
zagotovi kar najhitrejše reševanje sporov 
glede dostopa do omrežij za transport CO2
in območij shranjevanja. 

(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 na nediskriminatorni osnovi. 
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 mehanizme za 
reševanje sporov, da se zagotovi kar 
najhitrejše reševanje sporov glede dostopa 
do omrežij za transport CO2 in območij 
shranjevanja.

Or. de

Obrazložitev

Objektivna in objavljena merila ne zadoščajo za zagotavljanje nediskriminacije, kar je 
pomembno merilo, ki ga je treba zagotavljati na notranjem trgu.
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Predlog spremembe 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Obrazložitev

V primeru čezmejnega transporta in/ali shranjevanja se upoštevajo zahteve iz direktive o 
presoji okoljskih vplivov in vse zahteve iz mednarodnih sporazumov, katerih podpisnice so 
države članice ali Komisija. 

Predlog spremembe 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
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Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Tudi obratujoča območja shranjevanja morajo biti vključena v register. 

Predlog spremembe 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 bi morale 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 bi morale biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Za 
resne kršitve obveznosti v zvezi z 
dovoljenjem, izdanim 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 o 
kazenskopravnem varstvu okolja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi v vsej Skupnosti obstajala enaka raven zaščite okolja in zdravja, morajo upravljavci za 
resne kršitve obveznosti v zvezi z dovoljenji, izdanimi v skladu s to direktivo, kazensko 
odgovarjati v vseh državah članicah. 
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Predlog spremembe 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 shranjevanja 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 CO2 bi moral biti vključen v Direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti.

Predlog spremembe 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(37) 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 novim kurilnim 
napravam z zmogljivostjo 200 megavatov 
ali več dovoljenja odobrena le, če bodo 
njihove emisije pod pragom 350 g 
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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.

CO2/kWh. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli svoje podnebne cilje, moramo določiti največje stopnje emisij za proizvajalce 
električne energije.

Predlog spremembe 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 za namene 
geološkega shranjevanja in geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida (v 
nadaljnjem besedilu „CO2“).

Or. en

Obrazložitev

Transport CO2 bi tudi moral biti vključen v to direktivo.
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Predlog spremembe 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 
okoljsko varno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida (v nadaljnjem 
besedilu „CO2“), da bi prispevala k boju 
proti podnebnim spremembam.

Or. en

Obrazložitev

Temeljni cilj pri oblikovanju regulativnega okvira za CCS je zagotoviti, da ne pride do 
tveganj za zdravje ali okolje.

Predlog spremembe 139
Evangelia Tzampazi

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 
okoljsko varno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida (v nadaljnjem 
besedilu „CO2“).

Or. en

Obrazložitev

Svet je v svojih sklepih s spomladanskega zasedanja leta 2007 pozval države članice in 
Komisijo, da uveljavi okoljsko varno CCS z novimi elektrarnami na fosilna goriva, po 
možnosti do leta 2020.
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Predlog spremembe 140
Vittorio Prodi

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 
geološko shranjevanje ogljikovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu „CO2“) in 
za shranjevanje oglja iz celulozne biomase
v prst.

Or. en

Obrazložitev

Če gre za direktivo o geološkem shranjevanju CO2, bi v njej morali upoštevati vse vrste metod 
shranjevanja, zlasti tiste, ki ne predstavljajo nikakršnega tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe 141
Holger Krahmer

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 
geološko shranjevanje ogljikovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu „CO2“), 
da bi prispevala k boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. de
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Predlog spremembe 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
geološko shranjevanje ogljikovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu „CO2“), 
da bi prispevala k boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. de

Obrazložitev

Ta dodatek pojasnjuje dejanski namen skladiščenja CO2 , tj. prispevanje k boju proti 
podnebnim spremembam. Z ozirom na razlago drugih določb direktive je pomembno navesti 
ta cilj. 

Predlog spremembe 143
Lambert van Nistelrooij

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 
ustvariti alternativo izpuščanju CO2 v 
ozračje tako, da se ga trajno in varno 
zadrži pod zemljo, da se prepreči negativni 
vpliv na zdravje ljudi ali na okolje. 
Geološko shranjevanje CO2 je le eden 
izmed postopkov, ki naj bi čim prej 
zagotovili zaustavitev podnebnih 
sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva je sprejemljiva samo, če upošteva zadrževanje CO2 na trajen in varen način, ki 
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nima negativnih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje. Geološko shranjevanje CO2 ni 
trajnostna in trajna rešitev za podnebne spremembe, ampak le delna rešitev. Zato naj bi 
veljalo le kot eden izmed postopkov, dokler ne pride do prehoda na ekonomijo z nizkimi 
emisijami ogljika.

Predlog spremembe 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

CO2 mora biti shranjen na varen in trajen način.

Predlog spremembe 145
Adam Gierek

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 zadrževanje CO2 na način, da se 
preprečijo negativni vplivi na zunanje 
okolje in na prebivalce v varnostni coni v 
polmeru 500 m okrog mesta vbrizgavanja.

Or. pl
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Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se vključi omemba „varnostne cone“.

Predlog spremembe 146
Evangelia Tzampazi

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 zadrževanje CO2 na način, da se 
preprečijo ali odpravijo negativni vplivi na 
okolje in iz tega izhajajoča tveganja za 
zdravje ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Izrazi so močnejši, da ne puščajo možnosti za napačno razlago cilja direktive, ki je okoljsko 
varno shranjevanje CO2 v geoloških formacijah.

Predlog spremembe 147
Péter Olajos

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 zadrževanje CO2 v podzemnih 
geoloških formacijah na način, da se v 
največji možni meri preprečijo ali 
zmanjšajo negativni vplivi na okolje in iz 
tega izhajajoča tveganja za zdravje ljudi.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 zadrževanje CO2 na način, da se v 
največji možni meri preprečijo ali, če to ni 
mogoče, zmanjšajo negativni vplivi na 
okolje in iz tega izhajajoča tveganja za 
zdravje ljudi.

Or. de

Obrazložitev

Ta dodatek pojasnjuje, da je primarni cilj direktive poleg boja proti podnebnim spremembam 
preprečevanje negativnih vplivov na okolje ter da zmanjšanje takih vplivov zadošča le v 
primerih, ko preprečevanje ni možno. V tem predlogu spremembe se zrcali besedilo drugih 
podobnih okoljskih direktiv (člen 1 direktive IPPC).

Predlog spremembe 149
Vittorio Prodi

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 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. 
Namen shranjevanja oglja v prsti je 
krepitev rodovitnosti prsti, zadrževanje 
vode in tudi skladiščenje ogljika.

Or. en
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Obrazložitev

Če naj bi šlo za direktivo o geološkem shranjevanju CO2, bi v njej morali upoštevati vse vrste 
metod shranjevanja, zlasti tiste, ki ne predstavljajo nikakršnega tveganja za zdravje ljudi in 
okolje.

Predlog spremembe 150
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da geološko 
shranjevanje CO2 ne ogroža zdravja 
ljudi, ne škodi okolju in zlasti ne 
predstavlja tveganja za vodo, zrak, prst, 
rastline ali živali.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja določbo, ki je podobna določbam v drugih direktivah, na primer 
okvirni direktivi za odpadke, in povečuje zaščito zdravja ljudi in okolja.

Predlog spremembe 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

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 
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(UNCLOS). pravu (UNCLOS). Dodatno pridobivanje 
ogljikovodika je izvzeto iz področja 
uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno pridobivanje ogljikovodika se že izvaja in je gospodarsko smiselna dejavnost. Poleg 
tega dodatno pridobivanje ogljikovodika ne vodi nujno k skupnemu zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 152
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov. 
.

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov, z izjemo shranjevanja CO2 za 
trajno zadrževanje ali shranjevanje v 
industrijskem merilu pod nahajališči 
nafte ali zemeljskega plina z namenom 
izboljšanja njihovega izkoriščanja ali v 
primerih, ko bi tako skladiščenje lahko 
izboljšalo delovne razmere v z metanom 
bogatih premogovnikih.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe se sklicuje na možnost dejavne uporabe shranjevanja CO2 v povezavi s 
tehnologijo pridobivanja fosilnih goriv.
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Predlog spremembe 153
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov. 

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov, niti za geološko shranjevanje 
CO2 ali plinskih mešanic s CO2, ki se 
vbrizgavajo z namenom in kot način za 
povečanje izkoriščanja ogljikovodikov na 
območju shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Ni še bilo podano nedvoumno pojasnilo, ali je CO2, ki se vbrizgava za povečanje izkoriščanja 
ogljikovodikov (izboljšanega pridobivanja nafte ali plina), izvzet iz področja uporabe te 
direktive ali prepušča direktiva razlago tega državam članicam. Pojasnilo bi bilo zelo 
zaželeno. 

Predlog spremembe 154
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov. 

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov. Vendar pa se uporablja za 
predstavitvene in komercialne projekte s 
predvideno skupno zmogljivostjo 
shranjevanja 100 000 ton ali več.

Or. en
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Obrazložitev

Da se ne izključi uporaba direktive v zvezi s komercialnimi projekti shranjevanja CO2.

Predlog spremembe 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. Shranjevanje CO2 na območju 
shranjevanja s prostori za shranjevanje
izven ozemlja iz prvega odstavka je 
prepovedano. To določilo se ne uporablja, 
če se za vse prostore za shranjevanje 
zagotavlja raven zaščite, ki je primerljiva z 
ravnjo, kot jo določa ta direktiva. 

Or. de

Obrazložitev

Geološke formacije se lahko raztezajo na tisoče kilometrov daleč. Posledično prepoved 
shranjevanja v geoloških formacijah izven meja EU ne bi bila koristna. Vendar pa je treba na 
območju shranjevanja CO2, na katerem segajo prostori za shranjevanje izven meja EU, 
zagotoviti, da shranjeni CO2 ne more nekaznovano uhajati na drugi strani meje. 

Predlog spremembe 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

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 
prepovedano. Shranjevanje CO2 pod 
morskim dnom se nadalje izvaja v skladu 
z mednarodnimi sporazumi, katerih 
podpisnice so države članice in/ali 
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Skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Geološki izsledki kažejo, da shranjevanje CO2 na globini manj kot 1000 metrov predstavlja 
resno tveganje za uhajanje CO2. Upoštevati je treba mednarodne sporazume in zahteve za 
shranjevanje CO2 v prihodnosti. 

Predlog spremembe 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 CO2 v vodnem stebru je prepovedano.

Predlog spremembe 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Shranjevanje CO2 na gosto poseljenih 
območjih je prepovedano.

Or. en



PE409.630v01-00 58/83 AM\734307SL.doc

SL

Obrazložitev

Ker ta tehnologija še ni bila uporabljena v velikem obsegu, obstajajo še številna vprašanja v 
zvezi s tveganji za javno zdravje. Dokler nismo popolnoma prepričani, da nesprejemljiva 
tveganja ne obstajajo, ne smemo shranjevati CO2 pod nogami ljudi.

Predlog spremembe 159
Vladko Todorov Panajotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „geološko shranjevanje CO2“ pomeni 
vbrizgavanje tokov CO2 v podvodne 
geološke formacije in tamkajšnje 
shranjevanje;

(1) „geološko shranjevanje CO2“ pomeni 
vbrizgavanje tokov CO2 v podvodne 
geološke formacije in tamkajšnje 
shranjevanje za stalno ali za daljši čas v 
geološkem merilu;

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali zaupanje javnosti v pozitivne učinke zajemanja in geološkega shranjevanja
CO2.

Predlog spremembe 160
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „geološko shranjevanje CO2“ pomeni 
vbrizgavanje tokov CO2 v podvodne 
geološke formacije in tamkajšnje 
shranjevanje;

(1) „geološko shranjevanje CO2“ pomeni 
vbrizgavanje tokov CO2 v podvodne 
geološke formacije in tamkajšnje okoljsko 
varno shranjevanje;

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k odstavku 1 člena 1.

Predlog spremembe 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 tistega, ki se proizvaja 
po naravni poti, z vbrizganjem tekočine ali 
z drugimi sredstvi);

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev dodatnega pridobivanja ogljikovodika.

Predlog spremembe 162
Péter Olajos

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 
opredeljeno površino s pripadajočo 
infrastrukturo in podzemno prostornino, 
ki je opredeljena z globinskim intervalom, 
za namene shranjevanja CO2;

Or. en

Obrazložitev

Po našem mnenju se izrazi „območje shranjevanja“, „prostori za shranjevanje“ in „geološka 
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formacija“ ne uporabljajo pravilno v celotnem predlogu, vključno z opredelitvami v členu 3. 
Zakonodaja Skupnosti o jedrskih odpadkih nudi odlično osnovo za to direktivo. Pojem 
„območje shranjevanja“ vključuje geografsko opredelitev shranjevanja, opredeljeno površino, 
pod njo ležečo podzemno prostornino, pravno varstvo območja in na splošno njegovo 
infrastrukturo.

Predlog spremembe 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
opredeljeno območje znotraj geološke 
formacije, uporabljeno za geološko 
shranjevanje CO2, in z njim povezano 
površino ter naprave za vbrizgavanje;

Or. en

Obrazložitev

Nekatere geološke formacije so zelo velike in bi si jih lahko delilo več držav. Eno geološko 
formacijo bi bilo možno razdeliti na več območij shranjevanja, pri čemer bi bilo treba izdati 
ločeno dovoljenje za vsako območje posebej.

Predlog spremembe 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
določljivo območje znotraj geološke 
formacije, uporabljeno za geološko 
shranjevanje CO2;

Or. de
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Obrazložitev

V tehničnem smislu je območje shranjevanja manjše, določljivo območje znotraj večje 
geološke formacije, vendar običajno ne tudi posebna formacija. 

Predlog spremembe 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 166
Urszula Krupa

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 
določeno lokacijo znotraj geološke 
formacije, uporabljeno za geološko 
shranjevanje CO2;

Or. pl

Obrazložitev

„Območje shranjevanja“ ni sopomenka z „geološko formacijo“. CO2 se ne shranjuje v celotni 
geološki formaciji, temveč na določenih lokacijah znotraj geološke formacije.
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Predlog spremembe 167
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „geološka formacija“ pomeni 
litostratigrafsko razčlenitev, v okviru 
katere je mogoče poiskati sloje kamnin in
jih prikazati na karti; 

(4) „geološka formacija“ pomeni osnovno
litostratigrafsko razčlenitev, v okviru 
katere je mogoče poiskati kamnine, kar 
omogoča pripravo opisa in različnih 
geoloških kart (vključno z na primer 
inženirsko-geološkimi kartami) v skladu s
prilogami I in II;

Or. pl

Obrazložitev

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Predlog spremembe 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 merljiv izpust CO2
iz prostorov za shranjevanje v tla, 
podzemno vodo, ozračje ali vodo, ki ga po 
potrebi potrdijo nadzorni sistemi na 
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osnovi najboljše razpoložljive tehnologije; 

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj je, da se zagotovi okoljsko varno shranjevanje CO2, ki bo hkrati varno za zdravje 
ljudi. K temu predlogu spremembe se mora dodati tudi podzemna voda zaradi zahteve iz 
okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe 169
Péter Olajos

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 izpust CO2 v kateri 
koli del okolja iz prostorov za 
shranjevanje;

Or. en

Obrazložitev

CO2, ki ostaja v formacijah sekundarnega zadrževanja izven prostorov (do tega lahko pride, 
ker prostori niso pravilno opredeljeni), ne bi smel biti vzrok za odvzem dovoljenj iz direktive o 
trgovanju z emisijami, ker je CO2 tam trajno shranjen. Dovoljenje za shranjevanje bi bilo v 
tem primeru seveda treba posodobiti. 

Predlog spremembe 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 ne neznaten izpust 
CO2 iz prostorov za shranjevanje;

Or. en
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Obrazložitev

Natančnejša opredelitev in dopolnitev opisa Komisije v skladu s posebnim poročilom 
Medvladnega foruma o podnebnih spremembah o CCS.

Predlog spremembe 171
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 tega predloga dopolnitve bi bilo mogoče iz opredelitve „uhajanje“ razumeti, da je treba 
zagotoviti popolno preprečitev uhajanj. To je tehnično nemogoče in tudi ni utemeljeno z 
razlogi varnosti.

Predlog spremembe 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 merljiv izpust CO2
iz prostorov za shranjevanje;

Or. de

Obrazložitev

Iz sedanjega besedila bi bilo mogoče razumeti, da je preprečitev uhajanja tudi najmanjših 
količin CO2 bistvena za obratovanje območja shranjevanja in prenehanje shranjevanja. To je 
tehnično nemogoče in tudi ni utemeljeno z razlogi varnosti ali zaradi boja proti spremembam 
podnebja. Direktiva mora zato pojasniti, da govorimo o „uhajanju“ le, če je prisoten izpust iz 



AM\734307SL.doc 65/83 PE409.630v01-00

SL

prostorov za shranjevanje, ki ga je mogoče izmeriti ob uporabi zdaj dostopnih znanstvenih 
spoznanj.  

Predlog spremembe 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 izpust CO2 iz 
območja shranjevanja;

Or. en

Obrazložitev

Referenčna točka za opredelitev uhajanja mora biti območje shranjevanja, da se zagotovi 
največja integriteta in varnost. 

Predlog spremembe 174
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 6
[OP6NRACTYES]

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „prostor za shranjevanje“ pomeni 
območje shranjevanja in okoliška geološka 
področja, ki lahko vplivajo na splošno 
neoporečnost in varnost shranjevanja (npr. 
formacije sekundarnega shranjevanja);

(6) „prostor za shranjevanje“ pomeni 
območje shranjevanja, ki ga sestavljajo 
zunanji del, v katerega je vgrajena 
oprema za vbrizgavanje, in podzemni del v 
obliki velikega praznega območja (votline 
v kambrijskih kamninah ali poroznih 
masivov), in okoliška geološka področja, ki 
lahko vplivajo na splošno neoporečnost in 
varnost shranjevanja;

Or. pl
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Obrazložitev

Prostore za shranjevanje ne tvori le območje shranjevanja, temveč tudi površinski del.

Predlog spremembe 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 6 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „hidravlična enota“ pomeni 
hidravlično povezan luknjičast prostor, v 
katerem je mogoče s tehničnimi sredstvi 
izmeriti povezanost tlakov in ki ga 
omejujejo zapore za tok tekočin (motnje, 
solni čoki, litološke meje) ali izklinjanje 
ali obrobje geološke formacije.

Or. de

Obrazložitev

Struktura, znana kot hidravlična enota, lahko vsebuje več območij shranjevanja. Hidravlična 
enota se razteza izven območja, ki ga obsegajo „prostori za shranjevanje“, kot so opredeljeni 
v členu 3(6). Več vzporednih vbrizgavanj v okviru take strukture utegne pomembno vplivati 
drugo na drugo, zato bi bilo treba dovoljenja za shranjevanje v posamezni hidravlični enoti 
dodeliti le enemu upravljavcu naenkrat. 

Predlog spremembe 176
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „raziskovanje“ pomeni ocenjevanje
morebitnih prostorov za shranjevanje s 
posebnimi postopki, vključno z 
dejavnostmi, kot so izvajanje geoloških 
pregledov s fizikalnimi ali kemičnimi 
sredstvi in vrtanje za pridobitev geoloških 

(7) „raziskovanje“ pomeni izvajanje 
posebnih postopkov z namenom raziskave
morebitnih prostorov za shranjevanje, ki so 
bili določeni na podlagi objektivnih 
tehničnih in okoljskih meril, vključno z 
dejavnostmi, kot so izvajanje geoloških 
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informacij o plasteh v morebitnem 
prostoru za shranjevanje;

pregledov s fizikalnimi ali kemičnimi 
sredstvi in vrtanje za pridobitev geoloških 
informacij o geoloških plasteh na 
območju, ki vključuje morebitni prostor za 
shranjevanje;

Or. pl

Obrazložitev

The Predlog spremembe defines 'exploration' more precisely.

Predlog spremembe 177
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „raziskovanje“ pomeni ocenjevanje 
morebitnih prostorov za shranjevanje s 
posebnimi postopki, vključno z 
dejavnostmi, kot so izvajanje geoloških 
pregledov s fizikalnimi ali kemičnimi 
sredstvi in vrtanje za pridobitev geoloških 
informacij o plasteh v morebitnem prostoru 
za shranjevanje;

(7) „raziskovanje“ pomeni ocenjevanje 
morebitnih prostorov za shranjevanje s 
posebnimi postopki, vključno z 
dejavnostmi, kot so izvajanje 
geofizikalnega pregleda in vrtanje za 
pridobitev geoloških informacij o plasteh v 
morebitnem prostoru za shranjevanje;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „geofizikalni pregled“ je za zadevne globoke rezervoarje bolj primeren od izraza 
„geološki pregledi“. Navedba „s fizikalnimi ali kemičnimi sredstvi“ pa je odveč. Zato 
predlagamo črtanje teh besed. 
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Predlog spremembe 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
kot primerni v skladu s pogoji iz člena 4, 
ki jo izda pristojni organ v skladu z 
zahtevami te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za raziskovanje območij se ne izda, če območje ni popolnoma varno.

Predlog spremembe 179
Adam Gierek

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, ki jo izda pristojni organ
države članice v skladu z zahtevami 
nacionalne zakonodaje in te direktive;

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe natančneje opredeljuje organ, ki izda dovoljenje za raziskovanje. 
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Predlog spremembe 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

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;

Or. en

Obrazložitev

„Upravljavec transportnega omrežja“ je opredeljen in bi moral biti povsem ločen od 
upravljavca območja shranjevanja in proizvajalca električne energije.

Predlog spremembe 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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
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Obrazložitev

Dovoljenje za shranjevanje naj vključuje vse elemente iz člena 9.

Predlog spremembe 182
Evangelia Tzampazi

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 
kakršno koli spremembo, ki lahko 
pomembno vpliva na okolje ali zdravje 
ljudi; to spremembo je mogoče opredeliti 
kot izid primerjave vrednosti nekaterih 
določljivk (kot je pH, stopnja kislosti ali 
bazičnosti raztopine), ki so bile 
pridobljene pred in po vbrizganju CO2;

Or. en

Obrazložitev

Primerjave vrednosti nekaterih določljivk med stanjem „pred“ in stanjem „po“ vbrizgavanju
CO2 v območje shranjevanja bi lahko pripomogle k znanstveni zanesljivosti pri razlagi 
izrazov „spremembe“ in „bistveno“. Zaledni podatki „pred vbrizgavanjem“ se bodo 
primerjali s podatki „po vbrizgavanju“, t.j. s podatki iz faze rednega obratovanja območja 
shranjevanja, kar bo omogočilo hitro zaznavo in oceno kakršnih koli odstopanj. Kot 
določljivke naj se uporabljajo bistveni deskriptorji okolja in varnosti (na primer pH). 

Predlog spremembe 183
Péter Olajos

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 
kakršno koli predlagano/načrtovano 
spremembo glede zasnove ali delovanja, ki 
lahko pomembno vpliva na okolje ali 
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zdravje ljudi;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo ne opredeli jasno „bistvene spremembe“ in „večje nepravilnosti“ glede tega, ali je 
razlika med njima ta, da je ena namerna, medtem ko je druga le posledica.

Predlog spremembe 184
Adam Gierek

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 vpliva na zdravje 
prebivalcev v varnostni coni ali na okolje 
na površini ali v podzemlju v geološkem 
delu območja shranjevanja;

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je pomemben, ker pojasnjuje pojem „bistvena sprememba“.

Predlog spremembe 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 negativno vpliva na 
okolje ali zdravje ljudi;

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba, ki lahko škodi javnemu zdravju, bi morala veljati kot bistvena sprememba.

Predlog spremembe 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
okolje ali zdravje ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Za uskladitev besedila s terminologijo iz členov 1(2) in 4(2).

Predlog spremembe 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
vsebuje manj kot 98 % CO2 in izvira iz 
postopkov zajemanja ogljikovega dioksida, 
katerim niso bili dodani odpadki ali druge 
snovi, namenjene odstranitvi in ki ne 
vsebujejo jedkih snovi, kot sta H2S in SO2;

Or. en

Obrazložitev

Tokovi CO2 naj bi bili tako čisti, kot je mogoče, in ne bi smeli vsebovati jedkih snovi, saj te 
povečujejo tveganja tako med transportom kot med shranjevanjem.
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Predlog spremembe 188
Evangelia Tzampazi

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 izvira 
iz postopkov zajemanja ogljikovega 
dioksida in ne vsebuje manj kot 99,9 % 
CO2;

Or. en

Obrazložitev

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Predlog spremembe 189
Adam Gierek

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 produktov, ki 
izvira iz procesa zgorevanja fosilnih goriv 
in vsebuje najmanj 90 % ogljikovega 
dioksida;

Or. pl
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je besedilo natančnejše.

Predlog spremembe 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja;

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju, v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja ali pri delovanju prostorov za 
shranjevanje, ki pomembno povečuje
nevarnost uhajanja;

Or. en

Obrazložitev

Oba vidika, ki sta povezana s postopki vbrizgavanja in stanjem prostorov za shranjevanje, se 
dopolnjujeta.

Predlog spremembe 191
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja;

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v prostorih za 
shranjevanje, ki povečuje nevarnost 
uhajanja;

Or. en
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Predlog spremembe 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja;

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja ali tveganje za okolje ali zdravje 
ljudi;

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj je, da se zagotovi okoljsko varno shranjevanje CO2, ki bo hkrati varno za zdravje 
ljudi.

Predlog spremembe 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja;

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali v zvezi s stanjem območja 
shranjevanja, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja ali tveganja za okolje ali zdravje 
ljudi; 

Or. de

Obrazložitev

Glede na cilj geološkega shranjevanja (člen 1(2)) in področje urejanja člena 4(2) mora 
opredelitev „večje nepravilnosti“ vključevati poleg nevarnosti uhajanja tudi tveganja za
okolje in zdravje ljudi. Varovanje okolja in zdravja ljudi ni pomembno le pri izbiri območja 
shranjevanja, temveč tudi pri njegovem obratovanju in morebitnih potrebnih popravnih 
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ukrepih, ter je bistven predpogoj za javno odobravanje.

Predlog spremembe 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 kakršnega koli 
uhajanja;

Or. en

Obrazložitev

Popravni ukrepi naj ne bi zmanjšali uhajanj, temveč jih morajo zaustaviti. Majhna uhajanja 
na letni ravni imajo lahko velike posledice v daljšem času. Če iz zaprtega območja za 
shranjevanje letno uide npr. 1 % CO2, potem bi celotni shranjeni CO2 prešel v ozračje v nekaj 
desetletjih. 

Predlog spremembe 195
Evangelia Tzampazi

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. en
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Obrazložitev

Ker je cilj direktive okoljsko varna uporaba tehnologije CCS, ki bi pomagala pri reševanju 
podnebnih sprememb prek omejevanja emisij toplogrednih plinov, morajo biti popravni 
ukrepi usmerjeni k preprečevanju in zaustavljanju izpustov CO2 iz območja shranjevanja. 

Predlog spremembe 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „zaprtje“ območja shranjevanja CO2
pomeni dokončno prenehanje vbrizgavanja 
CO2 na območju shranjevanja;

(18) „zaprtje“ območja shranjevanja CO2
pomeni dokončno prenehanje vbrizgavanja 
CO2 na območju shranjevanja, vključno z 
ukrepi razgradnje, kot sta demontaža 
naprav za vbrizgavanje in zatesnitev 
območja shranjevanja;

Or. de

Obrazložitev

V kontekstu rudarstva vključuje pojem „zaprtje“ razgradnjo, zato ga je treba na tem mestu 
uporabljati v istem pomenu. Pojem se v nadaljnjem besedilu ne uporablja enotno, pri čemer 
pomeni v nekaterih primerih, kot na primer tu v odstavku 18, zgolj „prenehanje vbrizgavanja 
CO2“, v drugih kontekstih pa vključuje dejavnosti razgradnje. 

Predlog spremembe 197
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „zaprtje“ območja shranjevanja CO2
pomeni dokončno prenehanje vbrizgavanja 
CO2 na območju shranjevanja;

(18) „zaprtje“ območja shranjevanja CO2
pomeni prenehanje vbrizgavanja CO2 v 
geološki del prostora za shranjevanje in 
odpravo puščanj z zatesnitvijo točk 
uhajanj CO2;
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Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe podrobneje opredeljuje „zaprtje“ območja shranjevanja CO2.

Predlog spremembe 198
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „transportno omrežje“ pomeni 
omrežje cevovodov, vključno s 
pripadajočimi kompresorskimi postajami 
za transport CO2 na območje shranjevanja.

(20) „transportno omrežje“ pomeni 
napravo, ki jo sestavlja omrežje 
cevovodov skupaj z ventili, vsebniki in 
črpalko, vključno s pripadajočimi 
kompresorskimi postajami za neprekinjen
transport CO2 v prostor shranjevanja, ter 
zaobjema tudi cisterne za posamičen 
transport.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe podrobneje opredeljuje „transportno omrežje“.

Predlog spremembe 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „postrojenje, pripravljeno na 
zajem“, pomeni kurilno napravo [s 
toplotno močjo 300 megavatov ali več], ki 
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ima na območju postavitve primeren 
prostor za opremo, potrebno za zajem in 
stiskanje CO2 ter pri kateri je bila pravilno 
ocenjena razpoložljivost primernih 
območij shranjevanja in primernih 
transportnih zmogljivostih.

Or. en

Obrazložitev

The definition would be necessary for the Polish proposal of changes to the text of Člen 35a 
and deletion of Člen 32.

Predlog spremembe 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „hidravlična enota“ pomeni 
hidravlično povezan luknjičast prosto, v 
katerem je mogoče s tehničnimi sredstvi 
izmeriti povezanost tlakov.

Or. en

Obrazložitev

Obratovanje različnih območij shranjevanja znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva 
na druga območja, ki že delujejo v tej hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se 
lahko dovoljenja za shranjevanje vsakokrat izdajo samo enemu upravljavcu. 
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Predlog spremembe 201
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 b (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) „nadzor“ pomeni zbiranje podatkov 
in obveznost poročanja na vse možne 
načine, ki so opisani v prilogi I, da se 
zagotovi okoljsko varno shranjevanje CO2
v treh fazah: 
(a) pred vbrizganjem ali zaledni podatki, 
(b) med vbrizganjem ali med delovanjem 
območja shranjevanja in 
(c) zaprtje in obveznosti nadzora po 
zaprtju ali obveznosti trajnega nadzora. 
Vse faze nadzora morajo vključevati 
ustrezno in ločeno preverjanje ter 
postopke potrjevanja v skladu z zahtevami 
te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Nadzor je proces preverjanja, s katerim se zagotavlja: 

a. izpolnjevanje določenih mejnih vrednosti, 

b. beleženje, da se je dejavnost nadzora izvajala in

c. poročanje o rezultatih.

Predlog spremembe 202
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 b (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) „nadzor“ pomeni zbiranje podatkov 
in obveznost poročanja v skladu s prilogo 
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I, da se zagotovi okoljsko varno 
shranjevanje CO2 v treh fazah: 
(a) pred vbrizganjem ali zaledni podatki, 
(b) med vbrizganjem ali med delovanjem 
območja shranjevanja in 
(c) zaprtje in obveznosti nadzora po 
zaprtju ali obveznosti trajnega nadzora. 
Vse faze nadzora morajo vključevati 
ustrezno in ločeno preverjanje.

Or. en

Obrazložitev

Nadzor mora biti oblikovan kot proces preverjanja, s katerim se zagotovi doseganje cilja 
procesa CCS in ki zagotavlja evidenco, da se je dejavnost nadzora izvajala. Nadzor procesa 
je bistvenega pomena pri zagotavljanju odobravanja javnosti glede CCS in okoljsko varne 
uporabe tehnologije, da bi dosegli glavni cilj, t.j. zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 c (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20c) „preverjanje“ pomeni proces 
zagotavljanja, da se izvajajo pravilni 
postopki nadzora v skladu z znanstvenimi 
spoznanji;

Or. en

Obrazložitev

Nadzor morata spremljati preverjanje in potrjevanje, da se zagotovi varnost območja. 
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Predlog spremembe 204
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 d (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20d) „oglje“ pomeni obliko ogljika, ki 
nastane pri pirolizi celulozne biomase.

Or. en

Predlog spremembe 205
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 e (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20e) „prst“ pomeni površinsko plast 
kopenskega ekosistema, na kateri temelji 
vegetacija. 

Or. en

Predlog spremembe 206
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 f (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20f) „predstavitveni projekti“ pomenijo 
projekte, ki so namenjeni predstavljanju 
okoljsko varne dolgoročne uporabe 
geološkega shranjevanja CO2 do leta 2014 
v skladu z zahtevami te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Predstavitveni projekti, ki so navedeni v sklepih Sveta s spomladanskih zasedanj v letu 2007 
in 2008, bodo nudili potrebne praktične izkušnje v zvezi z uporabo tehnologije CCS na 
industrijski ravni. 

Predlog spremembe 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 - točka 20 g (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20g) „potrjevanje“ je proces 
zagotavljanja na podlagi „določenih 
mejnih vrednosti“, da so tveganja 
uhajanja CO2 in negativnih učinkov na 
okolje ali javno zdravje in varnost 
ustrezno nadzorovana;

Or. en

Obrazložitev

Nadzor morata spremljati preverjanje in potrjevanje, da se zagotovi varnost območja. 
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