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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Sdělení Komise o plnění cíle Společenství v souvislosti s omezením globálního oteplování 
na dva stupně Celsia vysvětluje, že pro snížení celosvětových emisí CO2 do roku 2050 o 50 % 
je třeba snížit emise v rozvinutých zemích o 30 % do roku 2020 a o 60–80 % do roku 2050. 
Pro dosažení těchto cílů je třeba využít všechny zmírňující alternativy snížení emisí jako 
nabádání ke snižování spotřeby fosilních paliv, nahrazení fosilních paliv jinými alternativními 
energiemi, nebo zachycování a skladování CO2 (CCS).

Skladování CO2 spočívá v zamezení úniku CO2 do atmosféry jeho zachycením u zdroje a 
následným skladováním pod zemí, kde již nemůže mít vliv na globální oteplování. Problém 
emisí skleníkových plynů je tak řešen v samém začátku, a to znamená jistou výhodu. 
Nicméně tato technologie musí odpovídat zvýšeným nárokům v oblasti výběru a řízení 
úložišť, aby se v co největší míře předešlo možným únikům CO2. 

Sekvestrace uhlíku bude užitečná především pro velká průmyslová zařízení, jako jsou např. 
tepelné elektrárny na kapalná (ropu), pevná (uhlí) nebo plynná (zemní plyn) fosilní paliva, 
rafinérie plynu, továrny na výrobu hnojiv a pro ostatní velké producenty CO2. Je třeba 
připomenout, že emise z tepelných elektráren na uhlí představují jednu čtvrtinu emisí CO2 v 
Evropě a velkou část nárůstu emisí v Asii. S ohledem na perspektivy nárůstu počtu tepelných 
elektráren v Evropě a ve světě je velký zájem o vyvíjení technologií pro zachycování 
a geologické skladování CO2.

Zůstává potřeba snížit cenu této technologie. Cena postupu CCS zahrnuje jednak výdaje 
na infrastruktury na zachycování, přepravování a skladování CO2 a jednak provozní náklady 
těchto infrastruktur s cílem skladovat CO2. Zachycování, přeprava a injektáže CO2 totiž 
vyžadují určité množství energie. Při současné ceně této technologie je předběžná investice 
navýšena o 30 – 70 % ve srovnání s „klasickými“ elektrárnami. Co se týče provozních 
nákladů, dalece přesahují náklady tepelných elektráren, které nejsou vybaveny technologií 
CCS. CCS bude tedy zavedeno pouze za předpokladu, že jedna tuna takto odstraněných emisí 
CO2 bude nižší než cena uhlíku.

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) bude hlavním faktorem pro podporu 
zavádění CCS. V rámci systému EU pro obchodování s emisemi se bude zachycený a 
skladovaný CO2 za řádných bezpečnostních podmínek v souladu s právním rámcem 
stanoveným Evropskou unií považovat za neemitovaný. Podle odhadů vypracovaných pro 
posouzení vlivu navrhované směrnice, pokud by CCS byl zaveden do systému EU pro 
obchodování  s emisemi a pokud hypotéza 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020 bude dodržena, 7 milionů tun CO2 by mohlo být uskladněno do roku 2020 a až 160 
milionů tun do roku 2030. Emise CO2 ušetřené do roku 2030 by představovaly přibližně 15% 
snížení, které je v Evropě požadováno.  

Bude nezbytné najít finanční nástroje, aby se iniciativa CCS přeměnila na společnou akci 
a přesáhla stádium koordinační struktury a stala se „propojenými projekty.“ Evropské 
a národní veřejné orgány by měly pomoci podnikům pokrýt počáteční výdaje na CCS, dokud 
se tato technologie nestane komerčně úspěšnou. Toto finanční úsilí je třeba považovat 
za nezbytné v přechodném období mezi současnými fosilními palivy, která budou 
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v následujících desetiletích nadále dominantní, a alternativními energiemi, které je postupně 
nahradí.

V Evropě by měly být postaveny nové infrastruktury, aby tento přechod proběhl úspěšně. 
Mělo by se pokračovat v úsilí výzkumu a vývoje (R&D), ale současně je potřeba 
experimentovat s těmito novými technologiemi, aby se dokázala jejich spolehlivost a aby se 
vybudovaly pilotní a ukázkové projekty v Evropské unii.  Bude také potřeba prošetřit 
opatření, která by pomohla zajistit ukázku technologií umožňujících využití pevných paliv, 
zejména uhlí, z hlediska udržitelného rozvoje. Komise by měla na tomto základě určit, jaký je 
nejlepší způsob pro podporu koncentrace, výstavby a využití nejvíce 12 demonstračních 
zařízení velkého rozsahu.

Technika CCS se nestane komerčně spolehlivou, dokud průmysl a veřejné subjekty 
nezavedou patřičně načasované energetické iniciativy a výrazné komerční pobídky. Tato 
technologie by měla EU umožnit zaujmout přední místo ve světovém žebříčku v různorodé 
nabídce čistých a účinných technologií v energetice, s nízkými emisemi uhlíku.

Nabídka Komise tvoří dobrý základ pro diskuzi, neboť poskytuje jasnější a potřebný právní 
základ pro skladování CO2. Stejně pečlivě stanoví postup udělování povolení a monitorování: 
jednotlivých kroků, povahy technických dokumentů, které mají být předloženy v každé fázi 
procesu, konzultací, dohledu, prevence, opravných opatření v případě problému, finančních 
záruk, kontrol, dohledu, přístupu třetích osob...Tento text není problematický, pokud 
se provedou některé úpravy a vyjasnění. 

Program CCS by mohl být značně zpochybněn, pokud by členské státy měly možnost 
odmítnout skladování CO2 a také veškerý výzkum skladování CO2 na celém nebo na části 
jejich území. Co se týká technologií CCS, existují různé přístupy a míra entuziasmu se liší stát 
od státu. Některé členké státy dokonce nemají ani přesné studie o kapacitách nebo úložištích 
na jejich území. 

Na začátku roku 2007 Komise navrhovala, aby velká část továren, které vylučují největší 
množství CO2, přizpůsobila své struktury technologiím CCS, a to do roku 2020. Nápad byl 
zavržen s tím, že tato technologie prý nebude v roce 2020 finančně zajímavá. Budoucí 
směrnice by mohla zavést prověrkovou doložku, aby bylo možné revidovat budoucí směrnici.
Tato revize by mohla povinně zavést CCS k určitému datu pro veškerá nová spalovací 
zařízení o kapacitě 300MW nebo vyšší. Povinnost budoucího zavedení systému CCS (koncept 
„připraveni k zachycování“) zavedená pro každé nové spalovací zařízení zůstává relativně 
omezena, pokud nebudou jasně stanoveny jasné cíle.

Také mohou vyvstat otázky ohledně velmi krátké lhůty pro fázi průzkumu, která by 
zahrnovala zejména zkoušky injektáže malých množství CO2, aby podpořila předběžné studie 
při žádání o povolení ke skladování. Zkušenost v oblasti výzkumu úložišť zemního plynu 
zřejmě ukazuje, že často je nezbytná mnohem delší doba pro výzkumnou fázi, pokud jde o 
přesné geologické souvislosti.

Je potřeba provést více výzkumů možných dopadů zadržení CO2 na životní prostředí a jeho 
úniků do mořského a pozemního životního prostředí. Otázky práv vlastnictví a odpovědnosti 
v případě úniků by měly být řešeny s co největší pečlivostí.
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CCS není tak populární řešení jako větrná energie, energie vln nebo sluneční energie. Budou 
nezbytné nové postupy, zejména co se týče skladování, a bude třeba překonat nemálo 
překážek, aby se systém CCS stal konkrétním postupem pro snížení emisí CO2.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Podle odhadů vypracovaných pro 
posouzení vlivu navrhované směrnice, 
pokud by CCS byl zaveden do systému EU 
pro obchodování  s emisemi a za 
předpokladu 20% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020, 
7 milionů tun CO2 by mohlo být 
uskladněno do roku 2020 a až 160 
milionů tun do roku 2030. Emise CO2
ušetřené do roku 2030 by představovaly 
přibližně 15% snížení, které je v Evropě 
požadováno. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b) Je nyzbytně nutné, aby Evropská unie  
co nejdříve zahájila v rámci integrované 
politiky demonstrační akci CCS, kterou by 
se zavedl zejména cílený výzkum a vývoj 
pomocí pilotních projektů a kterou by se 
také zavedlo opatření ke zvyšování 
informovanosti a kampaň pro zvyšování 
povědomí veřejnosti.  Pokud si Evropská 
unie udrží pozici světového leadera ve 
vývoji technologií CCS a pokud dojde k 
jejich rychlému komerčnímu rozšíření, 
evropské podniky budou moci profitovat 
z obchodních příležitostí ve třetích zemích, 
např. v Číně a vIndii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy by měly informovat Komisi
o všech povoleních k provozu a 
ke skladování, které jim vydaly příslušné 
orgány v souladu s touto směrnicí, 
v maximální lhůtě jednoho měsíce 
od okamžiku, kdy příslušný orgán schválil 
toto povolení. Než členské státy vydají 
povolení ke skladování, mohou požádat
Komisi o stanovisko k jejich návrhům
povolení. Tento přezkum na úrovni 
Společenství by měl pomoci zajistit 
jednotnost provádění požadavků směrnice 
ve Společenství a měl by též zvýšit důvěru 
veřejnosti v metodu CCS, zejména 
v počáteční fázi provádění směrnice.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

dokládající splnění tohoto kritéria 
a předložit ji příslušnému orgánu 
ke schválení převodu odpovědnosti. 
Všechny návrhy rozhodnutí o schválení by 
měly být předkládány Komisi, aby k nim 
mohla ve lhůtě šesti měsíců od předložení 
vydat stanovisko. Vnitrostátní orgány by 
měly toto stanovisko vzít při rozhodování 
o schválení převodu v úvahu a případné 
odchýlení od stanoviska Komise by měly 
zdůvodnit. Tento přezkum na úrovni 
Společenství by měl pomoci zajistit 
jednotnost provádění požadavků směrnice 
ve Společenství a měl by též zvýšit důvěru 
veřejnosti v metodu CCS, zejména 
v počáteční fázi provádění směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování 
a geologického skladování CO2. O řízeném 
přístupu k přepravním infrastrukturám 
lze uvažovat jako o dobré alternativě pro 
operátory během prvních let komerčního 
rozvoje CCS. Členské státy by měly dále 
vytvořit mechanismy pro urovnávání sporů 
umožňující urychlené urovnání sporů 
ohledně přístupu k přepravním sítím 
a úložištím pro CO2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, 
který znemožňuje nebo co možná nejvíce 
omezuje negativní účinky na životní 
prostředí stejně jako rizika pro lidské 
zdraví nebo pro veškerá jiná použití země 
nebo podzemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skladování CO2 ve vodním sloupci není 
dovoleno.

4. Skladování CO2 ve vodním sloupci a na 
mořském dně není dovoleno.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „průzkumem“ rozumí posouzení 
potenciálních úložných komplexů s pomocí 
přesně stanoveného postupu zahrnujícího 
činnosti jako provedení geologických 
průzkumů fyzikálními a chemickými 
prostředky a provedení vrtů za účelem 
získání geologických informací o vrstvách 
v potenciálním úložném komplexu;

(7) „průzkumem“ rozumí posouzení 
potenciálních úložných komplexů s pomocí 
přesně stanoveného postupu zahrnujícího 
činnosti jako provedení geologických 
průzkumů fyzikálními a chemickými 
prostředky a provedení vrtů za účelem 
získání geologických informací o vrstvách 
v potenciálním úložném komplexu a testy 
injektáže umožňující popis úložiště;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ se rozumí 
změna, která není v souladu s povolením 
ke skladování a která může mít významné 
dopady na životní prostředí, na zdraví, na 
bezpečnost a ostatní využití země 
a podzemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „významné riziko úniku“, je riziko 
úniku, které by mohlo způsobit závažné 
změny v životní prostředí; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 14

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 pravděpodobný výskyt 
jakýchkoli významných negativních 
dopadů na životní prostředí, zdraví nebo na 
jiná využívání země nebo podzemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

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. Tato doba může být 
obnovena, pokud držitel povolení v 
prvním období  pěti let prokázal výraznou 
provozní a trvalé úsilí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

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 

(4) celkové množství CO2, které může být 
injektováno a skladováno podle 
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zdroje, složení toků CO2 a rychlost 
injektáže;

charakteristik oblasti úložiště, a dále 
potenciální zdroje, složení toků CO2
a rychlost injektáže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

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 právnické, 
finančně věrohodné 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. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) povinnost začít se skladováním během 
prvních dvou let po obdržení povolení 
ke skladování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy informují Komisi o všech 1. Členské státy informují Komisi o všech

Adlib Express Watermark



PE404.776v01-00 14/18 PA\718650CS.doc

CS

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.

povoleních k provozu a ke skladování,
které jim vydaly příslušné orgány 
v souladu s touto směrnicí, jakmile je to 
možné a v maximální lhůtě jednoho 
měsíce od okamžiku, kdy příslušný orgán
vydal toto povolení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

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. Než členské státy vydají povolení ke 
skladování, mohou požádat Komisi
o stanovisko k jejich návrhu povolení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

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 uzavření 
úložiště a do vydání nového povolení ke 
skladování zůstává původní provozovatel 
odpovědný za úložiště, včetně všech z toho 
vyplývajících právních závazků. V případě 
nečinnosti bývalého provozovatele 
provede příslušný orgán práce sám 
a vyžádá si v maximální možné míře 
od bývalého provozovatele úhradu 
případných vzniklých nákladů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) odhalení úniku CO2; c) odhalení úniku CO2 v souladu 
se směrnicí 2003/87;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23

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) posouzení, zda bude uložený CO2 zcela 
zadržen na neomezenou dobu, a současná 
aktualizace hodnocení o bezpečnosti 
a neporušenosti úložiště z krátkodobého 
a dlouhodobého hlediska.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

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 
provozovatele požádat o přijetí dalších 
nápravných opatření nebo nápravných 
opatření odlišných od opatření stanovených 
v plánu nápravných opatření, a zejména 
připravit nouzový evakuační plán pro 
případ významného rizika  úniku. Může 
též kdykoli přijmout nápravná opatření sám 
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a poté požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

k návrhu rozhodnutí o schválení převodu 
své stanovisko.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení o kapacitě 300MW 
nebo vyšší, která vyrábějí elektrickou 
energii, jejichž povolení k provozu bylo 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, musela dodržovat minimální 
práh průměrné roční elektrické účinnosti 
v řádu 48 %, aby se optimalizovalo použití 
fosilních paliv a vyrovnala ztráta výnosu 
spojená se zachycováním, převozem 
a skladováním CO2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Čl. 9 a– odst. 1 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) Na základě zkušeností získaných při 
zachycování, geologické sekvestraci 
a převozu uhlíku a ve světle vývoje 
mezinárodního kontextu učiní Komise 
nový návrh do 31. prosince 2012.
Nový návrh stanoví datum, od kterého 
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budou všechna nová spalovací zařízení 
o kapacitě 300MW nebo vyšší vybavena 
zařízením pro zachycování a skladování 
CO2 , a bude také stanoveno přechodné 
období, aby mohla být současná zařízení 
postupně upravena.

Or. fr
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