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Pozměňovací návrh 208
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si ponechávají právo určit 
oblasti, z nichž mohou být podle 
požadavků této směrnice vybrána úložiště.

1. Členské státy si ponechávají právo určit
a sledovat oblasti, z nichž mohou být podle 
požadavků této směrnice a na základě 
kompletní geologické inspekce vybrána 
úložiště.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se doplňuje o významný prvek, jakým je kompletní geologická inspekce.

Pozměňovací návrh 209
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si ponechávají právo určit 
oblasti, z nichž mohou být podle 
požadavků této směrnice vybrána úložiště.

1. Členské státy si ponechávají právo určit 
oblasti, z nichž mohou být podle 
požadavků této směrnice vybrána úložiště. 
To zahrnuje také právo členských států 
nepovolit úložiště na části nebo na celém 
jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Tuto větu je třeba použít pro objasnění práv členských států.
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Pozměňovací návrh 210
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy předloží Komisi 
do 1. ledna 2011 podrobné informace 
o své současné kapacitě úložišť CO2.

Or. en

Odůvodnění

Při zvažování používání technologie CCS v budoucnosti je nezbytné zakládat veškerá 
rozhodnutí na podrobných a přesných informacích, mimo jiné na aktuální kapacitě úložišť v 
různých členských státech. Členské státy by proto Komisi měly předložit příslušné informace 
do 1. ledna 2011.

Pozměňovací návrh 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Úložiště CO2 by nemělo přímo konkurovat jiným způsobům využití k energetickým účelům, 
jako je například využití geotermálních zdrojů.

Pozměňovací návrh 212
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž se 
za navrhovaných podmínek užívání 
nepředpokládá významné riziko úniku, 
které by mohlo mít významný negativní 
dopad na lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vattenfall v zásadě podporuje pozměňovací návrh 21, který předložil Chris Davies, neboť je 
jasnější než návrh Komise. Je ovšem třeba vědět, že 100% jistota, že nikdy nedojde k žádnému 
úniku, není možná. Návrh Komise, který upřesňuje riziko úniku, by proto měl být do textu 
znovu začleněn (s podtržením) .

Pozměňovací návrh 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž 
za navrhovaných podmínek užívání 

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž uplatnění 
kritérií stanovených v příloze I 



PE409.631v01-00 6/77 AM\734310CS.doc

CS

nehrozí významné riziko úniku a kde není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných negativních dopadů
na životní prostředí nebo zdraví.

nepředstavuje žádné riziko úniku a žádné 
negativní dopady na životní prostředí nebo 
zdraví, a to za navrhovaných podmínek 
využití.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení rizika je zmíněno v článcích 4&3, přičemž jde o velmi významný prvek při výběru 
geologické formace jako úložiště. Toto ustanovení by proto mělo výslovně odkazovat na 
kritéria uvedená v příloze I, pokud jde o výběr úložiště. Riziko i jen nepatrného úniku je 
nepřijatelné.

Pozměňovací návrh 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko 
úniku a kde není významně 
ohroženo životní prostředí nebo lidské 
zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Doplnění výrazu „není významně ohroženo“ slouží k upřesnění poněkud vágního znění článku 
2, který by bylo nejspíš těžké uplatnit. Pozměňovací návrh tedy není pouhým jazykovým 
upřesněním, ale pomáhá také zajistit vysokou úroveň bezpečnosti před úniky při výběru 
úložiště, čímž chrání životní prostředí a lidské zdraví. 
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Pozměňovací návrh 215
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výběr úložiště hraje velmi důležitou úlohu, jíž je zajistit, aby CO2 zůstalo bezpečně uloženo 
bez jakýchkoli nepříznivých dopadů na životní prostředí nebo lidské zdraví. Je proto nezbytné 
zajistit, aby nehrozilo žádné riziko předpokládaného úniku za navrhovaných podmínek a aby 
nedošlo ani k žádnému případnému negativnímu dopadu na životní prostředí nebo zdraví.

Pozměňovací návrh 216
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavek musí být přesnější, než navrhovala Komise. Výraz „významný“ ponechává prostor 
pro rizika. 
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Pozměňovací návrh 217
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné riziko 
úniku, kde není významným způsobem 
negativně ohroženo životní prostředí nebo 
zdraví a kde toto úložiště může být pečlivě 
sledováno.

Or. en

Odůvodnění

Sledování je při výběru místa úložiště důležité stejnou měrou, a proto navrhujeme vložit na 
konec odstavce nový text.

Pozměňovací návrh 218
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž je dotčen odstavec 1, vybere se 
jako úložiště pouze geologická formace, 
u níž za navrhovaných podmínek užívání 
nehrozí významné riziko úniku a kde není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných negativních dopadů na životní 
prostředí nebo zdraví a kde byla vhodnost 
formace pro použití jako úložiště 
stanovena v souladu s odstavcem 3.

Or. en
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Odůvodnění

Spojitost mezi těmito dvěma odstavci na straně jedné a spojitost s odstavcem 1 by měla být 
vyjádřena jednoznačněji.

Pozměňovací návrh 219
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu a okolní 
oblasti na základě kritérií stanovených 
v příloze I.

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu a okolní 
oblasti na základě kritérií stanovených 
v příloze I a uplatněním osvědčeného 
postupu a pokynů, které vypracuje 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Ať jsme sebevíc přesvědčeni o tom, že by návod pro osvědčený postup mohl být pro příslušné 
úřady v členských státech užitečným nástrojem, Vattenfall jej odmítá učinit závazným dříve, 
než vůbec bude uskutečněn. Aby nevznikla další rizika zpoždění, je třeba zajistit, aby Komise 
pokyny předložila včas. Vattenfall proto navrhuje buď stanovit určitou lhůtu, aby Komise 
svoji práci odvedla včas, nebo o pozměňovacím návrhu 22, který předkládá Chris Davies, 
nehlasovat.

Pozměňovací návrh 220
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
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potenciálního úložného komplexu a okolní 
oblasti na základě kritérií stanovených 
v příloze I.

potenciálního úložného komplexu a 
dotčené či ovlivněné oblasti na základě 
kritérií stanovených v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „okolní oblasti“ není dobře vymezen, zatímco výraz „dotčené/ovlivněné oblasti“ je 
běžně užíván v ostatních právních předpisech v oblasti životního prostředí. Maďarsko 
navrhuje změnit výraz „okolní oblasti“ na kteroukoli z těchto dvou možností.

Pozměňovací návrh 221
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice nemá vliv na základní 
ekonomické zájmy členských států 
v oblasti uhlovodíkových jezer.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec musí být použit za účelem objasnění práv členských států.

Pozměňovací návrh 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy musí provést realistické 
vyhodnocení kapacity úložišť, která jsou 
na jejich území dostupná. Členské státy 
tato vyhodnocení odešlou Komisi do roku 
2012. Tyto informace budou zveřejněny.
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Or. en

Odůvodnění

Dosud nevíme, jaká je v Evropě kapacita úložišť. Existují různé odhady, které ovšem nejsou 
skutečně přesné. Je důležité vědět, kolik CO2 můžeme skutečně uložit.

Pozměňovací návrh 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Mapování

Členské státy do roku 2010 vypracují 
mapy uvádějící skutečné skladovací 
kapacity CO2 na svých územích.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly za účelem urychlení provádění vypracovat mapy skladovacích kapacit 
CO2.

Pozměňovací návrh 224
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby nabídková 
řízení a udělování povolení k průzkumu 
potenciálního úložiště CO2 byla přístupná
všem subjektům disponujícím potřebným 
povolením a kapacitami a aby povolení 
byla udělována na základě předem 
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vypracovaných vědeckých studií a 
výzkumu včetně kompletní geologické 
inspekce a veřejně oznámených 
technologických a ekologických kritérií.

Or. pl

Odůvodnění

Úkolem členských států je také vypisovat nabídková řízení v oblasti průzkumných prací a 
zajistit, aby se mohly účastnit všechny oprávněné osoby a aby zvolená kritéria náležitě 
zohledňovala vědecké geologické studie.

Pozměňovací návrh 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Objektivní a veřejně oznámená kritéria nejsou dostačující k zajištění nediskriminace, která je 
však nezbytným kritériem, jež je zapotřebí zaručit na vnitřním trhu.
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Pozměňovací návrh 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Povolení musí být udělována na základě nediskriminačních kritérií.

Pozměňovací návrh 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly při 
udělování povolení k průzkumu řádně 
zohledněny názory veřejnosti. Za tímto 
účelem členské státy zajistí, aby veřejnost 
měla odpovídající a účinný přístup k 
informacím, právo na účast a přístup k 
právní ochraně podle příslušných 
ustanovení směrnice Rady 85/337/EHS ze 
dne 27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 
o účasti veřejnosti na vypracovávání 
některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí a o změně směrnic 
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Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde 
o účast veřejnosti a přístup k právní 
ochraně, a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost by měla mít odpovídající a účinný přístup k informacím, právo na účast a přístup k 
právní ochraně, a to jak při udělování povolení k průzkumu, tak při udělování povolení ke 
skladování.

Pozměňovací návrh 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu.

Doba platnosti povolení k průzkumu 
nesmí přesáhnout dobu, která je 
k provedení činnosti, pro níž bylo povolení 
vydáno, požadována. Příslušné orgány 
mohou prodloužit povolení k průzkumu, 
jestliže jeho doba platnosti je pro 
dokončení dané činnosti nedostatečná a 
jestliže tato činnost byla provozována 
v souladu s povolením k průzkumu. 

Or. de

Odůvodnění

Z mnohaletých zkušeností z průzkumu podloží pro účely skladování surovin a plynu je jasné, 
že navrhovaná doba platnosti je nedostatečná.  V tak krátké době není možné shromáždit 
potřebné rozsáhlé údaje, a to zejména vzhledem k novým technickým výzvám a potřebě 
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dosáhnout dohody s vlastníky půdy a vyřešit širokou škálu právnických otázek, které s 
povoleními souvisí. 

Pozměňovací návrh 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu a na období 
potřebné k provedení činností, pro něž se 
povolení k průzkumu uděluje. Povolení k 
průzkumu lze prodloužit. Před udělením 
povolení k průzkumu učiní členské státy 
opatření, která zajistí, aby povolení nebylo 
nelegálně užíváno k zabraňování 
investicím.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění byrokratických omezení při udělování povolení k průzkumu a odškodnění investic.

Pozměňovací návrh 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu a maximálně 
na dobu tří let, s možností jednorázového 
prodloužení o tři roky, a na dobu, 
po kterou je potřebné průzkum 
potenciálního úložiště provádět.

Or. en
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Odůvodnění

Dva (plus další dva roky) nejsou dostačující dobou k účinnému prozkoumání úložiště CO2.

Pozměňovací návrh 231
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výběr potenciálního úložiště vyžaduje dlouhodobý a pečlivý průzkum, aby se zabránilo 
případným rizikům úniku a negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, k nimž by 
mohlo dojít.

Pozměňovací návrh 232
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Delší doba platnosti povolení k průzkumu je potřebná za všech okolností. Tento návrh 
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směrnice vůbec nezohledňuje již udělená povolení či povolení, která budou k průzkumu, těžbě 
nebo geologickému skladování uhlovodíků teprve vydána. Je proto třeba stanovit, že v 
případě platných povolení pro uhlovodíky bude držiteli povolení uděleno také právo na 
provádění průzkumu úložišť CO2. 

Pozměňovací návrh 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud držitel povolení k průzkumu 
požádá o povolení ke skladování v 
souvislosti s úložištěm, na němž provádí 
průzkum, měla by mu být dána přednost 
před všemi ostatními žadateli, a to za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
pro vydání povolení stanovené v článku 6. 

Or. de

Odůvodnění

Navrhované znění zajistí, aby subjektu provádějícímu průzkum, který bude obyčejně 
investovat značné prostředky, byla dána přednost před soupeři o udělení povolení ke 
skladování. Znění předlohy návrhu v tomto bodě, které stanoví, aby se povolení k průzkumu 
přeměnilo v povolení ke skladování, by mohlo být špatně pochopeno, a to v tom smyslu, že k 
této přeměně dojde bez ohledu na to, zda byly splněny podmínky pro udělení povolení ke 
skladování. Tato formulace by tedy měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 234
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 

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

platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu. 
Pokud držitel povolení k průzkumu 
požádá po úspěšném ukončení průzkumu 
o povolení ke skladování, jeho žádost bude 
mít přednost.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 235
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby využití daného 
komplexu během období platnosti povolení 
nepříznivě neovlivňovalo povolené 
využívání daného území pro účely 
průzkumu, těžby, vývoje nebo skladování 
uhlovodíků, uhlí či jiných nerostných 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh blíže objasňuje návrh zpravodaje v pozměňovacím návrhu 25. 
Uvádí text do souladu se zpravodajovým pozměňovacím návrhem 19. EU by měla zajistit, aby 
práva a zájmy subjektů, které pracují s ropou, plynem a dalšími nerostnými zdroji, a držitelů 
licencí byli v tomto ohledu dostatečně chráněny, neboť otázka energetické bezpečnosti zůstává 
zásadním problémem všech zemí a podniků, které v této oblasti působí.
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Pozměňovací návrh 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu. Po 
tomto období se povolení k průzkumu 
úložiště CO2 přemění na povolení 
ke skladování CO2 nebo přestane pro 
celou danou oblast platit. 

Or. en

Odůvodnění

Průzkum je spojen s vysokými náklady. Za účelem vytváření pobídek k investicím je nezbytné 
zajistit, aby na úspěšné provedení průzkumu navazovalo povolení ke skladování CO2.

Pozměňovací návrh 237
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Držiteli povolení k průzkumu, těžbě 
nebo skladování uhlovodíků může být 
uděleno výhradní právo na provedení 
průzkumu geologického komplexu 
pro účely úložiště CO2 v oblasti, na kterou 
se vztahuje povolení k průzkumu, těžbě 
nebo skladování uhlovodíků, aniž by byl 
vázán omezeními a podmínkami odstavce 
2. Členské státy zajistí, aby využití daného 
úložiště během doby platnosti povolení 
k průzkumu úložiště CO2 nepříznivě 
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neovlivňovalo povolené využívání daného 
území pro účely průzkumu, těžby, vývoje 
nebo skladování uhlovodíků.

Or. en

Odůvodnění

Delší doba platnosti povolení k průzkumu je potřebná za všech okolností. Tento návrh 
směrnice vůbec nezohledňuje již udělená povolení či povolení, která budou k průzkumu, těžbě 
nebo geologickému skladování uhlovodíků teprve vydána. Je proto třeba stanovit, že v 
případě platných povolení pro uhlovodíky bude držiteli povolení uděleno také právo na 
provádění průzkumu úložišť CO2. 

Pozměňovací návrh 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro povolení k průzkumu by mělo být 
navrženo sledování před injektáží a mělo 
by v něm být zahrnuto. 

Or. en

Odůvodnění

Sledování před injektáží je velmi důležité, mají-li být zajištěny odpovídající dostupné údaje a 
následně i řádné sledování. 

Pozměňovací návrh 239
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Sledování před injektáží by mělo být 
považováno za nedílnou součást povolení 
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k průzkumu, mělo by tudíž být navrženo.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být získáno kvalitní hodnocení konkrétního úložiště, je nezbytné shromažďovat potřebné 
výchozí údaje v dlouhém časovém úseku. Z tohoto důvodu může doba, po kterou je průzkum 
prováděn, poskytnout cenné údaje, které mohou být použity jako základ pro sledování před 
injektáží.

Pozměňovací návrh 240
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Zákaz nové kapacity na výrobu elektřiny 

uvolňující vysoké množství CO2

Členské státy nesmí povolit nová zařízení 
na výrobu elektřiny, pokud by při jejich 
provozu bylo do ovzduší uvolňováno více 
než 400 gramů emisí CO2 na jednu 
vyrobenou kilowatthodinu.

Or. en

Odůvodnění

Omezení emisí CO2 souvisejících s výrobou energie je rozhodující výzvou, před kterou 
stojíme. Na podporu nízkoúhlíkové výroby energie je třeba vynakládat veškeré úsilí. Při 
plánování nových zařízení, která jsou založena na fosilních palivech, je třeba podporovat co 
nejúčinnější využití, jako je například kombinovaná výroba.



PE409.631v01-00 22/77 AM\734310CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 241
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Podstata tohoto odstavce je již vyjádřena v novém bodu 2 odstavce 5.

Pozměňovací návrh 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení k průzkumu byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, 
nediskriminačních a veřejně oznámených 
kritérií. Provozovatelé úložišť budouzcela 
odděleni od uživatelů (tj. výrobců 
elektřiny).

Or. en

Odůvodnění

Výrobci elektřiny by měli mít ke kapacitě úložiště stejný přístup.
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Pozměňovací návrh 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Objektivní a veřejně oznámená kritéria nejsou dostačující k zajištění nediskriminace, která je 
však nezbytným kritériem, jež je zapotřebí zaručit na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 244
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí správnou 
přeměnu živočišného uhlí na půdu 
a odpovídající výpočet výsledných 
emisních kreditů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

Toto opatření slouží k tomu, aby bylo zajištěno využití skladovacího místa pouze jedním 
provozovatelem, a tak se zabránilo otázkám týkajícím se vymezení příslušnosti a ručení.

Pozměňovací návrh 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Držitel povolení ke skladování má po 
dobu jeho platnosti výhradní právo 
uskladňování na úložišti.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 4 tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby 
držiteli povolení ke skladování bylo uděleno výhradní právo uskladňování na úložišti.
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Pozměňovací návrh 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Držitel povolení ke skladování má 
výhradní právo skladovat CO2 v úložiští. 
Členské státy zajistí, aby během platnosti 
povolení ke skladování nebyla povolena 
žádná protichůdná využití.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vymezit kompetence a odpovědnost za rizika.

Pozměňovací návrh 248
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Držiteli povolení k průzkumu, těžbě 
nebo skladování uhlovodíků může být 
uděleno povolení ke skladování v oblasti, 
na kterou se vztahuje povolení 
k průzkumu, těžbě nebo skladování, aniž 
by byl vázán omezeními a podmínkami 
odstavce 2. Členské státy zajistí, aby 
využití komplexu úložiště nepříznivě 
neovlivňovalo povolené využívání daného 
území pro účely průzkumu, těžby, vývoje 
nebo skladování uhlovodíků.

Or. en
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Odůvodnění

Tento návrh směrnice vůbec nezohledňuje již udělená povolení či povolení, která budou k 
průzkumu, těžbě nebo geologickému skladování uhlovodíků teprve vydána. Je proto třeba 
stanovit, že v případě platného povolení pro uhlovodíky může držitel povolení získat povolení 
ke skladování CO2. Při udělování povolení ke skladování může být navíc podle čl. 5 dána 
přednost držiteli povolení k průzkumu. 

Pozměňovací návrh 249
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Držitel povolení k průzkumu podle 
článku 5 obdrží povolení ke skladování, 
aniž by byl vázán omezeními 
a podmínkami odstavce 2, jestliže splnil 
požadavky povolení k průzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh směrnice vůbec nezohledňuje již udělená povolení či povolení, která budou k 
průzkumu, těžbě nebo geologickému skladování uhlovodíků teprve vydána. Je proto třeba 
stanovit, že v případě platného povolení pro uhlovodíky může držitel povolení získat povolení 
ke skladování CO2. Při udělování povolení ke skladování může být navíc podle čl. 5 dána 
přednost držiteli povolení k průzkumu. 

Pozměňovací návrh 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o povolení ke skladování podávané 
příslušnému orgánu obsahují tyto 
informace: 

Žádosti o povolení ke skladování podávané 
příslušnému orgánu obsahují alespoň tyto 
informace:



AM\734310CS.doc 27/77 PE409.631v01-00

CS

Or. de

Odůvodnění

Toto doplnění vychází ze znění směrnice o skládkách: má zajistit, aby směrnice stanovila 
pouze minimální požadavky na žádost o povolení a zajistit, aby si členské státy mohly v 
případě potřeby vyžádat další podklady.

Pozměňovací návrh 251
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o povolení ke skladování podávané 
příslušnému orgánu obsahují tyto 
informace: 

Žádosti o povolení ke skladování podávané 
příslušnému orgánu obsahují alespoň tyto 
informace: 

Or. de

Odůvodnění

Toto doplnění má zajistit, , aby směrnice stanovila pouze minimální požadavky na žádost o 
povolení a zajistit, aby si členské státy mohly v případě potřeby vyžádat další podklady.

Pozměňovací návrh 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) finanční vyhodnocení nákladů na 
zachycení a bezpečné uložení CO2. Toto 
vyhodnocení zohlední alternativní 
způsoby dodávání požadované energie 
pomocí opatření, jako např. zvýšení 
energetické účinnosti na straně poptávky 
a využití obnovitelné energie;
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Or. en

Odůvodnění

Finanční vyhodnocení zachyceného uhlíku a jeho uskladnění je vyžadováno u všech nových 
elektráren, aby tak investoři měli jasný přehled o skutečných nákladech na energii vyráběnou 
v elektrárnách na fosilní paliva, která produkují CO2. To je třeba srovnat s jinými možnostmi 
pokrytí energetických potřeb, jako je zvýšení energetické účinnosti na straně poptávky a nebo 
využití obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 253
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) finanční vyhodnocení nákladů na 
zachycení a bezpečné uložení CO2. Toto 
vyhodnocení zohlední alternativní 
způsoby dodávání požadované energie 
pomocí opatření v podobě zvýšení 
energetické účinnosti na straně poptávky 
a využití obnovitelné energie;

Or. en

Odůvodnění

Finanční vyhodnocení CCS by pomohlo zvýšit informovanost o skutečných nákladech na 
energii z elektráren na fosilní paliva. Srovnání s jinými možnostmi pokrytí energetických 
potřeb, jako je například zlepšení účinnosti energie na straně poptávky a nebo využití 
obnovitelné energie, pomůže zlepšit celkovou výrobu energie a plánování spotřeby.
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Pozměňovací návrh 254
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) celkové množství CO2, které má být 
injektováno a uloženo, a dále potenciální 
zdroje, složení toků CO2 a rychlost 
injektáže;

(4) celkové množství CO2, které má být 
injektováno a uloženo, a dále potenciální 
složení toků CO2 a rychlost injektáže;

Or. en

Odůvodnění

Potenciální zdroje jsou pro udělení povolení ke skladování nepodstatné, je-li stanovena 
kvalita a kritéria pro povolování.

Pozměňovací návrh 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) popis opatření, která by zabránila 
významným nesrovnalostem;

Or. de

Odůvodnění

Podklady, které žadatel musí v současné době předložit, neobsahují žádné podrobnosti o 
předběžných opatřeních, která by zabránila významným nesrovnalostem v normálním 
provozu. V zájmu jednotných norem v celé Evropě a za účelem sladění textu se zněním 
směrnice o skládkách by měl být článek 7 rozšířen o tyto údaje. Toto doplnění zahrnuje díky 
nové definici „významných nesrovnalostí“ jak úniky tak další hrozby pro životní prostředí a 
lidské zdraví.
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Pozměňovací návrh 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby odpovědné orgány věděly, kde může být skutečné uskladnění provedeno.

Pozměňovací návrh 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby pro případy ohrožení existoval dobrý evakuační plán. 
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Pozměňovací návrh 258
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) návrh evakuačního akčního plánu;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna má za cíl posílit důvěru veřejnosti v bezpečnost metody CCS; například přestože 
bude komplex CCS vybudován na seismicky stabilních formacích, současná věda nedokáže 
předvídat zemětřesení na dlouhou dobu dopředu; lidským chybám se nelze na 100 % vyhnout.

Pozměňovací návrh 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) příslušný orgán se ujistí, že: (1) příslušný orgán se na základě žádosti 
předložené podle článku 7 ujistí, že:

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou splněny všechny relevantní 
požadavky této směrnice; 

(a) jsou splněny všechny relevantní 
požadavky této směrnice a příslušného 
práva Společenství;

Or. de

Odůvodnění

Tento odkaz jasně stanoví, že je uplatňováno právo Společenství. 

Z celkového znění článku 8 není zcela jasné, zda bude platit, že zamítnutí povolení ke 
skladování bude v případě nesplnění přesných požadavků závazné.

Pozměňovací návrh 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) správa úložiště bude v rukou finančně a 
dostatečně odborně způsobilé právnické
osoby; 

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 262
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) úložiště bude provozovat právní subjekt 
disponující odpovídající odbornou 
způsobilostí a zdroji pro provoz úložiště 
a který je dostatečně finančně zajištěn;

Or. en

Odůvodnění

Podmínka, že by úložiště měla spravovat fyzická osoba, nedává smysl. Bude lepší, když 
provozovateli úložišť budou spíše společnosti a právní subjekty. Je ovšem zcela běžné, že jsou 
pro určitá zařízení jmenovány odpovědné osoby, které odpovídají za provoz zařízení v 
souladu s povoleními. Předložení každé žádosti v rámci povolovacího procesu a právo 
Komise se vyjádřit povede k nežádoucí byrokracii a zpožděním.

Pozměňovací návrh 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Odpovědné mohou být rovněž právnické osoby.

Pozměňovací návrh 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že odpovědné mohou být také právnické osoby.

Pozměňovací návrh 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) v rámci stejné hydraulické jednotky 
nebyla vydána žádná další povolení ke 
skladování;

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že souběžné injektáže v rámci hydraulické jednotky mohou mít na sebe 
významný vzájemný vliv (viz. definice v novém čl. 3 odst. 6a), mohou být povolení ke 
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skladování uděleny pouze jednomu provozovateli najednou. To je nezbytné pro jasné určení 
příčiny a následku při skladování a přidělení povinností, jež ze skladování vyplývají 
(odpovědnost, sledování, následná péče atd.). Podle článku 20 ovšem zůstává přístup třetí 
strany ke skladovacím zařízením možný. 

Pozměňovací návrh 266
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro správu úložiště byla jmenována 
odpovědná osoba, která může prokázat 
požadovanou kvalifikaci, odbornou 
přípravu a spolehlivost;

Or. en

Odůvodnění

Podmínka, že by úložiště měla spravovat fyzická osoba nedává smysl. Bude lepší, když 
provozovateli úložišť budou spíše společnosti a právní subjekty. Je ovšem zcela běžné, že jsou 
pro určitá zařízení jmenovány odpovědné osoby, které odpovídají za provoz v souladu s 
povoleními. Předložení každé žádosti v rámci povolovacího procesu a právo Komise se 
vyjádřit, povede k nežádoucí byrokracii a zpožděním.

Pozměňovací návrh 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v rámci hydraulické jednotky nebyla 
vydána žádná další povolení ke 
skladování;

Or. en
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Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v rámci jedné hydraulické jednotky má nevyhnutelně 
vliv na další zařízení provozovaná v dané hydraulické jednotce. Není možné, aby pro jedno 
období v rámci jedné hydraulické jednotky bylo vydáno povolení více než jednomu 
provozovateli. 

Pozměňovací návrh 268
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Předložení každé žádosti v rámci povolovacího procesu a právo Komise se vyjádřit povede k 
nežádoucí byrokracii a zpožděním.

Pozměňovací návrh 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
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Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice. 

Pozměňovací návrh 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v zájmu odstranění byrokracie a dodržování zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Komise vydala na žádost členských 
států stanovisko k návrhu povolení podle 
čl. 10 odst. 1;
Stellung genommen;

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity přísluší členským státům, aby povolení ke skladování udělovaly ony 
samy. Stanovisko Komise je nutné pouze tehdy, když si jej členské státy vyžádají. 
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Pozměňovací návrh 272
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Předložení každé žádosti v rámci povolovacího procesu a právo Komise se vyjádřit povede k 
nežádoucí byrokracii a zpožděním.

Pozměňovací návrh 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v zájmu odstranění byrokracie a dodržování zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení obsahují: Povolení obsahují alespoň:

Or. de
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Odůvodnění

Tímto se zajišťuje, že obsah povolení bude touto směrnicí upravován pouze v rámci 
minimálních požadavků, přičemž členským státům zůstane možnost určit  v případě potřeby 
ještě další podmínky (postupuje se tak analogicky k ustanovením směrnice o skládkách).

Pozměňovací návrh 277
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení obsahují: Povolení obsahují alespoň:

Or. de

Odůvodnění

Tímto se zajišťuje, že žádost o povolení bude touto směrnicí upravována pouze v rámci 
minimálních požadavků, přičemž členským státům zůstane možnost zařadit do jejího obsahu v 
případě potřeby ještě další body.

Pozměňovací návrh 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tato změna zajišťuje soulad s pozměněným čl. 3 odst. 6, k němuž bylo doplněno nové písmeno 
a) a s článkem 8, k němuž byl doplněn nový odstavec 1.
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Pozměňovací návrh 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v rámci téže hydraulické jednotky má nevyhnutelně 
dopad na další zařízení provozovaná v rámci této jednotky. Není možné, aby pro jedno období 
v rámci jedné hydraulické jednotky bylo vydáno povolení více než jednomu provozovateli. 

Pozměňovací návrh 280
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) přesné umístění a vnější vymezení
úložiště a ochranné zóny a schéma 
podzemní části úložného komplexu;

Or. pl

Odůvodnění

Projekt musí obsahovat ustanovení o ochranné zóně pro případ, že by vně došlo k masivní 
explozi CO2 .
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Pozměňovací návrh 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) celkové množství CO2, které smí být 
geologicky skladováno, a maximální 
rychlost injektáže;

(3) požadavky na spuštění a provoz 
úložiště, celkové množství CO2, které smí 
být geologicky skladováno, a maximální 
rychlost a tlak injektáže;

Or. de

Odůvodnění

Tímto doplněním se toto ustanovení přizpůsobuje požadavkům článku 9 směrnice o skládkách. 
Zmínka o tlaku injektáže je důsledkem změny čl. 7 odst. 4.

Pozměňovací návrh 282
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) celkové množství CO2, které smí být 
geologicky skladováno, a maximální
rychlost injektáže;

(3) celkové množství CO2, které smí být 
geologicky skladováno, maximální
rychlost injektáže a tlakové limity 
rezervoáru;

Or. en

Odůvodnění

Ve zprávě mezinárodní rady pro řízení rizik nazvaná „Policy Brief“ se v kapitole o regulaci 
metody CCS uvádí, že regulační požadavky ohledně injektáže budou utvářet toto odvětví na 
základě určených parametrů týkajících se např. podoby injektážního otvoru, povoleného 
injektovaného množství, tlakových limitů rezervoáru, toku CO2 a norem pro finanční 
odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 283
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) požadavky na složení toku CO2
a postup přijímání CO2 podle článku 12 
a v případě potřeby další požadavky 
na injektáž a skladování;

(4) požadavky na složení toku CO2, který 
lze uskladnit, a postup přijímání CO2 podle 
článku 12 a v případě potřeby další 
požadavky na injektáž a skladování;

Or. en

Odůvodnění

Složení toku CO2 není třeba v daném povolení ke skladování specifikovat, nicméně složení 
toku CO2, který lze na daném úložišti skladovat, se specifikovat musí.

Pozměňovací návrh 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) požadavky na složení toku CO2
a postup přijímání CO2 podle článku 12
a v případě potřeby další požadavky 
na injektáž a skladování; 

(4) požadavky na složení toku CO2 
a postup přijímání CO2 podle článku 12 
a v případě potřeby další požadavky 
na injektáž a skladování, jejichž smyslem 
je především předcházet významným 
nesrovnalostem;

Or. de

Odůvodnění

Tato změna vyplývá ze změny čl. 7 odst. 4.
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Pozměňovací návrh 285
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) schválený plán sledování, povinnost 
tento plán provádět a požadavky na jeho 
aktualizaci podle článku 13 a dále 
požadavky na podávání zpráv podle článku 
14;

(5) schválený plán sledování a plán pro 
mimořádné situace, povinnost tyto plány
provádět a požadavky na jejich aktualizaci 
podle článku 13 a dále požadavky 
na podávání zpráv podle článku 14;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna má za cíl posílit důvěru veřejnosti v bezpečnost metody CCS.

Pozměňovací návrh 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 –název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum návrhů povolení ke skladování 
Komisí

Oznámení o vydání a zamítnutí povolení 
ke skladování

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v zájmu odstranění byrokracie a dodržování zásady subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum návrhů povolení ke skladování 
Komisí

Oznámení povolení ke skladování

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v zájmu odstranění byrokracie a dodržování zásady subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud členské státy požádají Komisi, 
aby k návrhu povolení ke skladování 
vydala podle čl. 8 odst. 2 své stanovisko, 
informují ji o všech návrzích povolení 
ke skladování, žádostech o povolení 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při přijímání 
návrhu svého rozhodnutí. Ve lhůtě šesti 
měsíců od předložení návrhů povolení 
k nim může Komise vydat své stanovisko.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity přísluší členským státům, aby povolení ke skladování udělovaly ony 
samy. Stanovisko Komise je nutné pouze tehdy, když si jej členské státy vyžádají. 

Pozměňovací návrh 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy informují Komisi o všech
povoleních k průzkumu a skladování, 
která v souladu s požadavky této směrnice 
vydaly jejich příslušné orgány, a to co 
nejdříve a nejpozději do jednoho měsíce 
ode dne, kdy tato povolení byla vydána.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity přísluší členským státům, aby povolení ke skladování udělovaly ony 
samy. Stanovisko Komise je nutné pouze tehdy, když si jej členské státy vyžádají. Toto 
stanovisko by mělo být vydáno v blízké době, neboť déle trvající přerušení postupu je z 
hlediska ochrany ovzduší a z finančního hlediska neúměrné. 

Pozměňovací návrh 292
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích povolení ke skladování, žádostech 

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

o povolení a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při přijímání návrhu svého 
rozhodnutí. Ve lhůtě šesti měsíců 
od předložení návrhů povolení k nim 
Komise vydá své stanovisko. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, že žádosti o povolení budou dále posuzovány podle jednotných kritérií na 
úrovni EU, měla by Komise vždy vydat své stanovisko.

Pozměňovací návrh 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v zájmu odstranění byrokracie a dodržování zásady subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity přísluší členským státům, aby povolení ke skladování udělovaly ony 
samy. Stanovisko Komise není nutné zohlednit. 

Pozměňovací návrh 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušný orgán smí před vydáním 
povolení ke skladování požádat Komisi, 
aby k návrhu povolení vydala své 
nezávazné stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly návrhy povolení ke skladování přezkoumávány, došlo by ke zpoždění a celý 
proces uplatňování by se stal velmi složitým. Navrhujeme, aby ve vnitrostátních právních 
předpisech byla stanovena povinnost informovat Komisi, pokud budou vydána nová povolení. 
Členské státy budou mít zároveň možnost získat k návrhu povolení druhé nezávazné 
stanovisko Komise, které by jim sloužilo jako všeobecná podpora při provádění této směrnice.
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Pozměňovací návrh 296
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. 60 milionů povolenek ročně a až 600 
milionů povolenek celkově se přidělí 
z rezervy vyčleněné pro nové účastníky na 
rozsáhlá demonstrační zařízení, která se 
zaměřují na zachycování a geologické 
skladování oxidu uhličitého na území EU 
nebo v rozvojových zemích a zemích 
s hospodářstvím v procesu transformace 
mimo EU, které ratifikují budoucí 
mezinárodní dohodu podle Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu.
Povolenky se přidělí projektům, které se 
uskuteční na základě opatření navržených 
Komisí a které zajistí, aby byla vyvíjena 
široká škála technologií při 
nejvýhodnějších nákladech.  Jejich 
přidělení závisí na skutečném 
geologickém skladování CO2. Povolenky, 

jejichž přidělení není podmíněno těmito 
požadavky, zůstanou k dispozici v rezervě 
vyčleněné pro nové účastníky.
Komise se snaží zajistit, aby smlouvy 
o realizaci 12 rozsáhlých demonstračních 
zařízení byly uzavřeny před zahájením 
konference stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu, jež se bude konat 
v Kodani v listopadu 2009. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V případě přeshraniční přepravy a/nebo skladování CO2 by měly platit všechny požadavky 
týkjící se hodnocení ekologického dopadu.

Pozměňovací návrh 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán přezkoumá a dle potřeby 
aktualizuje nebo odebere povolení 
ke skladování:

3. Příslušný orgán přezkoumá a dle potřeby 
aktualizuje nebo odebere povolení 
ke skladování bez náhrady škody:

Or. en

Odůvodnění

Doplněním slov „bez náhrady škody“ se předchází situaci, v níž by příslušné úřady v souladu 
s požadavky této směrnice a následných vnitrostátních ustanovení zaměřených na ochranu 
životního prostředí a lidského zdraví musely vyplatit provozovatelům náhradu škody v 
souvislosti se změnami, které by bylo nutné udělat v rámci povolení, jejichž jsou tito 
provozovatelé držiteli.
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Pozměňovací návrh 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) pokud mu byly nahlášeny nebo dány na 
vědomost významné nesrovnalosti nebo
jakýkoliv únik  podle čl. 16 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Pokud příslušný orgán zjistí, že došlo k významným nesrovnalostem nebo únikům, musí být 
povolení aktualizováno nebo odebráno.

Pozměňovací návrh 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tato změna zajišťuje, že k tomu, aby příslušné orgány učinily dané kroky, bude stačit, že 
budou o nesrovnalostech informovány.
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Pozměňovací návrh 301
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu předcházení negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví by měl být 
příslušný orgán schopen přezkoumat nebo odebrat povolení ke skladování v případě, že byl 
obeznámen o jakýchkoli nesrovnalostech či únicích.

Pozměňovací návrh 302
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Provádět pravidelný přezkum povolení ke skladování, který by vedl k jeho odebrání, každých 
pět let nezávisle na konkrétních příčinách není nutné ani odůvodněné.  Pravidelný přezkum by 
se měl provádět v konkrétních případech a z konkrétních důvodů.
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Pozměňovací návrh 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny je snížit byrokratickou zátěž.

Pozměňovací návrh 304
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Prověřování povolení ke skladování každých pět let by představovalo zbytečnou nejistotu pro 
provozovatele úložného komplexu. 
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Pozměňovací návrh 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Do vydání nového povolení 
ke skladování nebo uzavření úložiště nese 
odpovědnost za úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. c), včetně všech z toho vyplývajících 
právních závazků, i nadále původní 
provozovatel.  Pokud provozovatel svou 
povinnost podle čl. 17 odst. 1 písm. c) 
první věty nesplní, přebírá odpovědnost 
za úložiště, včetně všech z toho 
vyplývajících právních závazků, příslušný 
orgán.  Úhradu případných vzniklých 
nákladů si příslušný orgán vyžádá 
od bývalého provozovatele. Pokud to 
nebude možné, použije se pro tyto účely 
finanční záruka podle čl. 19 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Stávající znění by mohlo nevhodným způsobem nabídnout provozovatelům možnost,  aby se 
svou nečinností, nedodržováním předpisů či bankrotem vyhnuli plnění své povinnosti a svých 
finančních závazků, a přesunuli tak tuto odpovědnost s vynaložením relativně malého 
množství zdrojů na  veřejné orgány . 

Pozměňovací návrh 306
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po odebrání povolení podle odstavce 3 
příslušný orgán buď vydá nové povolení 
ke skladování, nebo úložiště uzavře podle 
čl. 17 odst. 1 písm. c). Do vydání nového 
povolení ke skladování příslušný orgán 

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

úložiště nese provozovatel i nadále
za úložiště odpovědnost, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků.
Pokud provozovatel svou povinnost 
stanovenou v druhé větě nesplní, přebírá 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků, 
příslušný orgán.  Úhradu případných 
vzniklých nákladů si příslušný orgán
vyžádá v maximální možné míře 
od bývalého provozovatele.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna má za cíl převést na provozovatele co možná největší odpovědnost a omezit 
povinnosti veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Úhradu případných vzniklých nákladů si příslušný orgán vyžádá od bývalého provozovatele. 
Podmínky této náhrady budou přirozeně stanoveny v rámci každého vnitrostátního právního 
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systému.

Pozměňovací návrh 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Po odebrání povolení podle odstavce 3 
příslušný orgán buď vydá nové povolení 
ke skladování, nebo úložiště uzavře podle 
čl. 17 odst. 1 písm. c). Do vydání nového 
povolení ke skladování příslušný orgán 
přebírá odpovědnost za řízení a 
bezprostřední bezpečnost úložiště, přičemž 
celkovou odpovědnost nese i nadále 
provozovatel. Příslušný orgán má právo 
žádat od bývalého provozovatele úhradu 
veškerých vzniklých nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Pokud provozovatel nesplní požadavky související s povolením, měl by i nadále nést 
odpovědnost. Převedení vyplývajících právních závazků na příslušný orgán je pro případné 
provozovatele špatným signálem.

Pozměňovací návrh 309
Duarte Freitas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Vývoz CO2

1. Pokud má být CO2 vyvezen ze 
Společenství do třetí země za účelem 
geologického skladování, držitel CO2
předloží žádost o povolení k vývozu 
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příslušnému orgánu v členském státě 
původu.
2. Příslušný orgán v členském státě 
původu informuje příslušný orgán v zemi 
určení za účelem získání souhlasu.
3. Příslušný orgán v členském státě 
původu může povolit vývoz, pouze pokud:
a) byl udělen souhlas ze strany 
příslušného orgánu v zemi určení,
b) lze zajistit, že geologické skladování 
CO2 v zemi určení bude probíhat v 
souladu s požadavky stanovenými touto 
směrnicí;
c) na geologické skladování CO2  se v zemi 
určení vztahuje systém obchodování 
s emisemi, který je napojen na systém 
obchodování s emisemi EU podle 
směrnice 2003/87/ES.
4. K tomu, aby mohl být vývoz CO2  
povolen, je nezbytný zvláštní souhlas 
Komise.
5. Povolení vývozu se může vztahovat 
zároveň na několik vývozních akcí v rámci 
předem stanoveného množství CO2  a 
časového rozmezí, které není delší než 
jeden rok, pokud jsou tyto vývozní akce 
uskutečněny na základě stejných 
provozních podmínek pro zachycování, 
přepravu a skladování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je snížit byrokratické zatížení a zjednodušit postup pro udělování 
povolení k vývozu, který zahrnuje několik vývozních akcí. Stanovuje se hranice pro dobu 
platnosti tohoto povolení, která umožňuje operace pravidelně sledovat a podmínky stanovené 
ve vývozním povolení pravidelně aktualizovat.
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Pozměňovací návrh 310
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tok CO2 by měl být tvořen z 99,9 %  
oxidem uhličitým. Nesmí do něj proto být 
přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tuto hodnotu  lze však na 
základě nových vědeckých poznatků 
upravit během přezkumu stanoveného 
článkem 36a.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by se spolu s CO2 skladovalo na uložištích velké množství nečistot, mohla by tím být 
bezpečnost dlouhodobých projektů skladování významně ohrožena.  Nečistoty jako SOx 
zvyšují riziko úniku, a ohrožují tak primární účel CCS.  Nečistoty obsažené v toku CO2 mohou 
mít navíc reálný dopad na přepravu a skladování CO2, případně s nimi mohou být spojeny i 
zdravotní, bezpečnostní a ekologické následky.  Používané technologie, které se používají 
před nebo po fázi spalování, jsou schopny toky CO2  vyčistit z více než 99,9 %, což potvrzuje 
zvláštní zpráva, kterou na téma metody CCS  vypracoval Mezivládní panel pro změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 

1. Tok CO2 musí být tvořen alespoň z 
98 % oxidem uhličitým a nesmí obsahovat 
žíravé látky, jako jsou H2S a SO2. Nesmí 
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za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

do něj proto být přidán žádný odpad ani 
jiné látky za účelem zbavení se tohoto 
odpadu nebo jiných látek.

Or. en

Odůvodnění

Toky CO2 by měly být co nejčistší a neměly by obsahovat žíravé látky, které představují 
zvýšené riziko jak během přepravy, tak během skladování. 

Pozměňovací návrh 312
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tok CO2  musí být tvořen z naprosté 
většiny a na území Evropské unie alespoň 
z 90 % oxidem uhličitým Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2  nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže a lze do něj přidat stopové prvky, 
které umožní lepší sledování a stanovení 
migrace CO2 . Koncentrace těchto látek 
musí být pod úrovněmi, které by 
nepříznivě ovlivnily neporušenost úložiště 
a příslušné přepravní infrastruktury 
a představovaly riziko pro životní prostředí 
nebo byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.
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Or. en

Odůvodnění

Předkládá se upravená verze původního zpravodajova pozměňovacího návrhu č. 44, která 
zajišťuje soulad s londýnskou úmluvou.  Je v ní ponecháno spojení „z naprosté většiny“, 
avšak vkládá se požadavek platný výhradě pro EU.  Stanovením podílu vyššího než 90 % by se 
znemožnil rozvoj některých nejslibnějších technologií využívajících spalování v kyslíku (oxy-
combustion).  Je třeba upozornit na to, že nejdůležitějšími přídatnými plyny by zde byly argon, 
dusík a kyslík, které jsou inertní a v této situaci prakticky neškodné.

Výraz „významný“ je nepřijatelný, neboť  koncentraci znečišťujících látek, která by mohla 
způsobit byť jen malé nebezpečí, nelze tolerovat.

Pozměňovací návrh 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tok CO2 musí být tvořen alespoň z
90 %  oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pro koncentraci znečišťujících látek v toku CO2 injektovaného do podzemních úložišť by měla 
být stanovena konkrétní hranice. Nebudou-li jasně stanoveny kvalitativní i kvantitativní 
vlastnosti toku CO2, bude možné článek 12, pokud jde o složení toku CO2, interpretovat 
různými způsoby. Tato skutečnost by mohla narušit základní princip, tj. bezpečnost pro životní 
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prostředí a lidské zdraví.

Pozměňovací návrh 314
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Složení toku CO2 je přijatelné, pouze 
pokud splňuje následující požadavky: 
nesmí do něj proto být přidán žádný odpad 
ani jiné látky za účelem zbavení se tohoto 
odpadu nebo jiných látek, nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství. Maximální 
přípustné úrovně koncentrací pro tyto 
látky se stanovují regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 28 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Velmi obecná kritéria a ustanovení o tom, že tok CO2 musí být tvořen „z naprosté většiny 
oxidem uhličitým“, čistotu toku CO2 nezaručují. Měly by se stanovit maximální přípustné 
koncentrace znečišťujících látek, a to  postupem projednávání ve výborech. 
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Pozměňovací návrh 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

by nepříznivě ovlivnily neporušenost 
úložiště a příslušné přepravní 
infrastruktury a představovaly významné 
riziko pro životní prostředí nebo byly 
v rozporu s platnými právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nutné doplnění.

Pozměňovací návrh 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tok CO2 musí být tvořen alespoň z
90 %  oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pro koncentraci znečišťujících látek v toku CO2 injektovaného do podzemních úložišť by měla 
být stanovena konkrétní hranice. Nebudou-li jasně stanoveny kvalitativní i kvantitativní 
vlastnosti toku CO2, bude možné článek 12, pokud jde o složení toku CO2, interpretovat 
různými způsoby. Tato skutečnost by mohla narušit základní princip, tj. bezpečnost pro životní 
prostředí a lidské zdraví.
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Pozměňovací návrh 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl sledování injektážních zařízení, 
úložného komplexu (včetně oblaku CO2,
je-li to možné) a dle potřeby okolního 
prostředí za účelem:

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl sledování injektážních zařízení, 
úložného komplexu, zejména oblaku CO2,
a dle potřeby okolního prostředí za účelem:

Or. en

Odůvodnění

Nejdůležitějším úkolem při zajišťování bezpečnosti u úložného komplexu je sledování polohy a 
pohybu injektovaného CO2.

Pozměňovací návrh 319
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl sledování injektážních zařízení, 
úložného komplexu (včetně oblaku CO2, 
je-li to možné) a dle potřeby okolního 
prostředí za účelem:

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl v reálném čase sledování 
injektážních zařízení, úložného komplexu 
(včetně oblaku CO2, je-li to možné) a dle 
potřeby okolního prostředí za účelem: 

Or. en

Odůvodnění

Sledování v reálném čase je vyžadováno proto, aby příslušný orgán mohl zajistit, že 
provozovatel splňuje požadavky této směrnice.
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Pozměňovací návrh 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 1 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) srovnání skutečného chování CO2

v úložišti s chováním modelovým;
a) srovnání skutečného chování CO2 s
modelovým chováním CO2 v úložišti a 
vody v geologické formaci úložiště;

Or. de

Odůvodnění

Kromě chování CO2 je třeba v úložišti sledovat i případné změny v pohybu intersticiální vody, 
mimo jiné proto, aby se zaznamenaly možné vytěsňovací tendence.

Pozměňovací návrh 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhalení úniku CO2; c) odhalení úniku CO2 a jím 
mobilizovaných látek;

Or. de

Odůvodnění

Odhalování látek mobilizovaných únikem CO2 pod mořským dnem patří k povinnostem, které 
v souvislosti se sledováním a dohledem stanovuje příloha 4 protokolu k Úmluvě o zabránění 
námořního znečištění ukládáním odpadů a jiných látek (londýnský protokol). Jelikož tato 
směrnice bude platit v oblastech, na něž se vztahuje i londýnský protokol, je podle 
mezinárodního práva nutné rozšířit povinnosti, pokud jde o sledování, i na tyto látky.
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Pozměňovací návrh 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhalení významných nežádoucích 
účinků na okolní prostředí, lidské populace 
nebo uživatele okolní biosféry;

d) odhalení nežádoucích účinků na okolní 
prostředí, vodu, která je součástí 
hydrologického cyklu, lidské populace 
nebo uživatele okolní biosféry;

Or. de

Odůvodnění

Písmeno d) bylo dosud  formulováno příliš obecně. Nové znění je konkrétnější a zahrnuje 
vodu, která je součástí hydrologického cyklu, do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 323
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhalení významných nežádoucích 
účinků na okolní prostředí, lidské populace
nebo uživatele okolní biosféry;

d) odhalení významných nežádoucích 
účinků na okolní prostředí, místní populaci
nebo uživatele vnější části úložného 
komplexu a okolní biosféry a podzemní 
části jeho geosféry;

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba přesněji vymezit okolní prostředí.
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Pozměňovací návrh 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) posouzení, zda bude uložený CO2 zcela 
zadržen na neomezenou dobu.

(f) aktualizace posouzení bezpečnosti a 
neporušenosti úložiště z krátkodobého a 
dlouhodobého hlediska na základě 
kvantitativních hodnotících kritérií, která 
budou stanovena v pokynech podle článku 
4 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je nejednoznačné. Pro hodnocení je třeba použít konkrétní 
kvantitativní kritéria.

Pozměňovací návrh 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě geologického skladování 
pod mořským dnem požadavky na 
sledování stanovené v odstavci 1 dále 
zohlední nejistotu a provozní obtíže 
spojené s řízením technologie CCS v 
mořském prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se učinit všechna preventivní opatření nutná k tomu, aby skladování CO2
nenapáchalo škody v mořském prostředí.
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Pozměňovací návrh 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sledování se provádí podle plánu 
sledování vypracovaného provozovatelem 
podle požadavků stanovených v příloze II, 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 5 a čl. 9 odst. 5. Plán se 
aktualizuje podle požadavků stanovených 
v příloze II a v každém případě každých 
pět let, aby se zohlednil technický rozvoj. 
Aktualizované plány se opět předkládají 
příslušnému orgánu ke schválení.

2. Sledování se provádí podle plánu 
sledování vypracovaného provozovatelem 
podle požadavků stanovených v příloze II, 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 5 a čl. 9 odst. 5. Příslušný orgán 
by měl rovněž provádět validaci a 
ověřování. Plán se aktualizuje podle 
požadavků stanovených v příloze II 
a v každém případě každých pět let, aby se 
zohlednil technický rozvoj. Aktualizované 
plány se opět předkládají příslušnému 
orgánu ke schválení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit bezpečnost skladování, mělo by být sledování doprovázeno ověřovacím a 
validačním postupem.

Pozměňovací návrh 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V intervalech, které stanoví příslušný 
orgán, a v každém případě nejméně jednou 
ročně předkládá provozovatel příslušnému 
orgánu:

V intervalech, které stanoví příslušný 
orgán, a v každém případě nejméně jednou 
ročně předkládá provozovatel příslušnému 
orgánu v harmonizovaném formátu, jenž 
zajišťuje konsistenci a transparentnost 
podávaných informací,:

Or. en
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Odůvodnění

Jednotný formát pro podávání zpráv je nezbytný pro zajištění konsistence a transparentnosti.

Pozměňovací návrh 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidelné kontroly se provádějí
nejméně jednou ročně. Prověřují příslušná 
zařízení pro injektáž a sledování a též celou 
paletu významných účinků úložného 
komplexu na životní prostředí.

3. Pravidelné kontroly se provádějí jednou 
ročně v prvních deseti letech po zahájení 
injektáže a poté tak často, jak to považuje 
za nezbytné příslušný orgán. Prověřují 
příslušná zařízení pro injektáž a sledování 
a též celou paletu významných účinků 
úložného komplexu na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
v případě významných nesrovnalostí nebo 
úniků, které by mohly mít negativní dopad 
na lidské zdraví nebo na životní prostředí 
z hlediska kritérií, která budou stanovena 
v pokynech uvedených v čl. 4 odst. 3, tyto 
skutečnosti okamžitě oznámil příslušnému 
orgánu a přijal nezbytná nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba používat konkrétní měřitelná kritéria a referenční pokyny.
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Pozměňovací návrh 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Závazný přezkum na úrovni Společenství je nezbytný pro zajištění konsistence při dodržování 
požadavků. Občané by měli mít k těmto informacím neomezený přístup.

Pozměňovací návrh 331
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán může kdykoli 
provozovatele požádat o přijetí dalších 
nápravných opatření nebo nápravných 
opatření odlišných od opatření stanovených 
v plánu nápravných opatření. Může též 
kdykoli přijmout nápravná opatření sám 
a poté požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

3. Příslušný orgán může kdykoli od
provozovatele požadovat přijetí dalších 
nápravných opatření nebo nápravných 
opatření odlišných od opatření stanovených 
v plánu nápravných opatření. Může též 
kdykoli přijmout nápravná opatření sám 
a poté požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

Or. en
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Odůvodnění

Mezi žádostí a požadavkem je výrazný rozdíl. Bude-li moci příslušný orgán „požadovat“, 
posílí to jeho kompetence.

Pozměňovací návrh 332
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává provozovatel 
nadále odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a za přijímání všech opatření 
vyplývajících ze závazků a jiných platných 
právních předpisů Společenství, až 
do převodu odpovědnosti za úložný 
komplex na příslušný orgán členského 
státu podle čl. 18 odst. 1 až 4. Před 
převodem odpovědnosti je provozovatel
dále povinen úložiště neprodyšně uzavřít
a zabezpečit a demontovat veškerá
zařízení.

Or. pl

Odůvodnění

V okamžiku, kdy se geologická úložiště CO2 uzavřou, měly by odpovědnost za ně nést 
(vnitrostátní) místní orgány v souladu s právními předpisy Společenství a příslušného 
členského státu.
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Pozměňovací návrh 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává provozovatel 
nadále odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a dále za plnění všech následných 
závazků podle jiných platných právních 
předpisů Společenství, až do převodu 
odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4.
Provozovatel je dále povinen úložiště 
neprodyšně uzavřít a demontovat 
injektážní zařízení. Provozovatel by měl 
zůstat odpovědný nejméně po dobu 100 let 
po uzavření úložiště.

Or. en

Odůvodnění

Podle geologů se mohou problémy objevovat i po uplynutí 100 let od uzavření úložiště.

Pozměňovací návrh 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává provozovatel 
nadále odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a dále za plnění všech následných 
závazků podle jiných platných právních 
předpisů Společenství, až do převodu 

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

odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4. Uzavření
úložiště je ukončeno teprve poté, co jej 
provozovatel neprodyšně uzavřel a 
demontoval injektážní zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna je důležitá jednak proto, aby bylo vůbec možné uplatnit ustanovení čl. 18 odst. 1, 
a jednak proto, aby se zabránilo tomu, že by odpovědnost za uzavřené úložiště, které nebylo 
uzavřeno zcela neprodyšně a neproběhla na něm úplná demontáž injektážního zařízení, byla 
převedena podle čl. 18 odst. 1 na příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 335
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. c) zůstává příslušný orgán členského 
státu odpovědný za údržbu, sledování, 
kontrolu, podávání zpráv a přijímání 
nápravných opatření podle požadavků této 
směrnice a dále za plnění všech následných 
závazků podle jiných platných právních 
předpisů Společenství. Příslušný orgán je 
rovněž odpovědný za plnění všech 
následných závazků podle jiných platných 
právních předpisů Společenství a 
vnitrostátních právních předpisů, včetně 
sledování dlouhodobého procesu 
chemické neutralizace CO2  v 
geologických strukturách. Požadavky 
na činnosti po uzavření dle této směrnice 
jsou plněny na základě předběžného plánu 
činnosti po uzavření předloženého 
příslušnému orgánu členského státu
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7, který se dle 
potřeby aktualizuje.
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Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k budoucím zájmům, pokud jde o využívání oblastí sloužících jako úložiště, je třeba 
zajistit informace o průběhu chemické neutralizace CO2.

Pozměňovací návrh 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Převedení vyplývajících právních závazků na příslušný orgán je pro případné provozovatele 
špatným signálem. Má-li se vytvořit systém odpovědnosti, který se bude více blížit zásadě 
„znečišťovatel platí“, měly by se uplatňovat i další právní předpisy Společenství, zejména 
ustanovení směrnice 2004/35/ES.
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Pozměňovací návrh 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Po uzavření úložiště podle odst. 1 
písm. c) zůstává příslušný orgán 
odpovědný za údržbu, sledování, kontrolu 
a přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice a dále za plnění 
všech následných závazků podle jiných 
platných právních předpisů Společenství.
Požadavky na činnosti po uzavření dle této 
směrnice jsou plněny na základě 
předběžného plánu činnosti po uzavření 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7, který se dle 
potřeby aktualizuje. Pokud příslušný 
orgán učiní tato opatření sám, žádá 
provozovatele o náhradu nákladů. Pokud 
to nebude možné, použije se pro tyto účely 
finanční záruka podle čl. 19 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Podle odstavce 4 by povinnost provádět sledování úložiště po jeho uzavření měla v případě 
předčasného odebrání povolení ke skladování (na základě významných nesrovnalostí nebo 
nespolehlivosti provozovatele) přejít na příslušný orgán. V případě, že je úložiště uzavřeno 
podle běžného postupu, zůstává za jeho uzavření odpovědný provozovatel (čl. 17 odst. 2).  Při 
uzavření úložiště v důsledku neplnění povinností proto musí provozovatel zůstat i nadále 
finančně odpovědný a příslušný orgán musí mít možnost proti němu použít postih (jako v 
článku 16), případně v této souvislosti využít finanční záruku.
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Pozměňovací návrh 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud by po uzavření úložiště vznikla nějaká škoda, nesl by provozovatel s ní spojené 
náklady.
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