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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V sporočilu Komisije o uresničevanju cilja Skupnosti v zvezi z omejevanjem podnebnih 
sprememb na 2° C je pojasnjeno, da je treba v okviru zmanjšanja emisij CO2 za 50 % do leta 
2050 emisije v razvitih državah zmanjšati za 30 % do leta 2020, nato pa za 60 do 80 % do leta 
2050. Da bi se ti cilji lahko uresničili, je treba preučiti vse možnosti za zmanjšanje emisij, kot 
je spodbujanje k omejitvi naše porabe fosilne energije, zamenjava fosilne energije z drugo 
alternativno energijo ali zajem in shranjevanje CO2.

Shranjevanje CO2 vključuje omejevanje izpustov CO2 v ozračje z zajemom tega plina pri viru 
nastajanja in shranjevanjem pod zemljo, kjer ne more vplivati na podnebne spremembe. Tako 
se bo lahko rešila težava v zvezi z emisijami toplogrednih plinov pri viru nastajanja. Vendar 
mora ta tehnologija izpolniti vedno večje zahteve na področju ustrezne izbire in upravljanja 
objektov, da bi se čim bolj zmanjšala nevarnost uhajanja. 

Shranjevanje ogljika bo zlasti koristno za velike industrijske obrate, kot so elektrarne na 
tekoča fosilna goriva (bencin), trdna fosilna goriva (premog) in plinasta fosilna goriva 
(zemeljski plin), rafinerije plina, obrate za proizvodnjo gnojil ter druge obrate, ki proizvajajo 
veliko CO2. Izpostaviti je treba, da emisije elektrarn na premog pomenijo četrtino emisij CO2
v Evropi in velik del povečanja emisij v Aziji. Glede na pričakovanja, da se bo v Evropi in po 
vsem svetu povečalo število elektrarn na premog, obstaja veliko zanimanje za razvoj 
tehnologij za zajem in geološko shranjevanje CO2.

Znižati je treba ceno te tehnologije. Stroški zajema in shranjevanja ogljika na eni strani 
vključujejo stroške infrastrukture za zajem, prevoz in shranjevanje CO2, na drugi strani pa 
stroške uporabe te infrastrukture za shranjevanje CO2. Pri shranjevanju, prevozu in 
vbrizgavanju CO2 se porabi nekaj energije. Pri sedanjih cenah tehnologije je začetna naložba 
za 30 do 70 % višja kot pri „standardnih“ elektrarnah. Operativni stroški so precej višji od 
stroškov elektrarn na premog, ki niso opremljene s tehnologijo za zajem in shranjevanje 
ogljika. Ogljik se bo torej zajemal in shranjeval le, če bo cena tone preprečenih emisij CO2
nižja od cene premoga.

Sistem Skupnosti za trgovanje z emisijami bo glavna spodbuda za uveljavitev zajema in 
shranjevanja ogljika. V sistemu Skupnosti za trgovanje z emisijami se bo obravnavalo, da 
CO2, ki se zajame in varno shrani v skladu s pravnim okvirom Evropske unije, ni del emisij. 
V skladu z ocenami, ki so bile opravljene za oceno učinka predlagane direktive, bi se lahko ob 
priznavanju, da se zajem in shranjevanje ogljika predvideva v sistemu Skupnosti za trgovanje 
z emisijami in na podlagi predpostavke, da se bodo emisije toplogrednih plinov do leta 2020 
zmanjšale za 20 %, 7 milijonov ton CO2 shranilo leta 2020 in do 160 milijonov ton leta 2030. 
Zmanjšane emisije CO2 naj bi leta 2030 predstavljale približno 15 % zahtevanega zmanjšanja 
v Evropi. 

Bistveno bo poiskati finančne mehanizme, da se bo pobuda o zajemu in shranjevanju ogljika 
preoblikovala v skupni ukrep in da bo presegla fazo strukture za usklajevanje „mreže 
projektov“. Evropski in nacionalni javni organi bodo morali pomagati podjetjem pri kritju 
začetnih stroškov zajema in shranjevanja ogljika, dokler ne bo postala ta tehnologija 
komercialno donosna. Obravnavati je treba, da je ta finančni prispevek nujno potreben v 
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prehodnem obdobju od sedanje fosilne energije, ki bo še vedno imela vodilni položaj v 
prihodnjih desetletjih, do alternativne energije, ki bo postopno prevzela vodilno vlogo.

V Evropi je treba zgraditi novo infrastrukturo, da bo ta prehod uspešen. Še naprej si je treba 
prizadevati za raziskave in razvoj, čeprav je treba zdaj preskušati te tehnologije, da se bo 
dokazala njihova zanesljivost, ter oblikovati pilotne in predstavitvene projekte v Evropski 
uniji. Tako bo treba preučiti ukrepe, ki lahko pripomorejo k predstavitvi tehnologij, pri katerih 
se lahko uporabijo fosilna goriva, zlasti premog, z namenom trajnega razvoja. Komisija bo 
morala na tej podlagi določiti, kateri je najboljši način za podpiranje načrtovanja, izgradnje in 
uporabe največ 12 velikih predstavitvenih naprav.

Tehnika zajema in shranjevanja ogljika lahko postane komercialno donosna le, če bodo 
industrija in javni organi pravočasno vzpostavili energetske pobude in močne poslovne 
spodbude. Ta tehnologija mora omogočiti EU, da prevzame vodilno vlogo na svetovni ravni 
na področju različnih čistih in učinkovitih energetskih tehnologij z malo emisijami ogljika.

Predlog Komisije je dobra podlaga za razpravo, ker zagotavlja jasnejši in koristnejši pravni 
okvir za shranjevanje CO2. Prav tako natančno določa postopek odobritve in spremljanja: 
razdelitve na faze, vrste tehničnih elementov, ki jih je treba zagotoviti na posamezni stopnji, 
posvetovanj, nadzora, preprečevanja, popravnih ukrepov v primeru težav, finančnih jamstev, 
inšpekcijskih pregledov, spremljanja dostopa tretjih oseb… Kaže, da to besedilo ni nerešljiva 
težava, vendar so potrebne nekatere prilagoditve in pojasnitve. 

Zanimanje za zajem in shranjevanje ogljika bi bilo lahko močno ogroženo, če bi imele države 
članice možnost, da zavrnejo vsako shranjevanje CO2 in tudi vsako povpraševanje po 
shranjevanju CO2 na celotnem njihovem ozemlju ali na delu ozemlja. Države članice imajo 
različne pristope v zvezi s tehnologijo zajema in shranjevanja ogljika ter so različno 
navdušene nad njo. Nekatere države članice nimajo natančnih študij o zmogljivostih ali 
območjih shranjevanja na njihovem ozemlju. 

Komisija je na začetku leta 2007 predlagala, da velik del obratov, ki povzročajo največ emisij 
CO2, do leta 2020 svoje strukture prilagodi tehnologiji zajema in shranjevanja ogljika. Ta 
zamisel je bila opuščena pod pretvezo, da ta tehnologija do zadevnega datuma ne bi bila 
finančno zanimiva. S prihodnjo direktivo bi lahko uvedla klavzula o pregledu za revizijo 
prihodnje direktive. S to revizijo bi lahko postala zajem in shranjevanje ogljika do določenega 
datuma obvezna za vse nove kurilne naprave z zmogljivostjo nad 300 MW. Obveznost, da 
vsaka nova kurilna naprava poskrbi za zajem in shranjevanje ogljika v prihodnosti (pojem 
„pripravljen za zajem“), ostaja sorazmerno omejena, če cilji ne bodo jasno določeni.

Vprašljivi so tudi zelo kratki roki za fazo raziskovanja, ki bi vključevala zlasti poskuse 
vbrizgavanja majhnih količin CO2, za namen dopolnitve študij pred vložitvijo zahteve za 
pridobitev dovoljenja za shranjevanje. Izkušnje na področju raziskovanja območij 
shranjevanja zemeljskega plina kažejo, da so pogosto potrebna veliko daljša obdobja za fazo 
raziskovanja v točno določenem geološkem okolju.

Opraviti je treba več raziskav o mogočih vplivih zadrževanja CO2 na okolje ter njegovega 
uhajanja v morsko in kopensko okolje. Vprašanja o lastninskih pravicah in odgovornosti v 
primeru uhajanja bi morala biti veliko spornejša. 
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Zajem in shranjevanje ogljika ni tako priljubljena rešitev kot vetrna energija, energija 
plimovanja ali sončna energija. Potreben bo nov razvoj, zlasti v zvezi s shranjevanjem, pri 
čemer bo treba odpraviti več ovir, da bo zajem in shranjevanje ogljika tehnika za celovito 
zmanjševanje emisij CO2.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Po ocenah, opravljenih zaradi 
analize učinka predlagane direktive, bi se 
lahko leta 2020 shranilo 7 ton CO2, leta 
2030 pa do 160 milijonov ton CO2, če bi se 
v sistemu Skupnosti za trgovanje z 
emisijskimi kvotami določilo CCS in do 
leta 2020 zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov za 20 %. Emisije CO2, preprečene 
leta 2030, bi predstavljale približno 15 % 
zmanjšanih vrednosti v Evropi.

Or. fr

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Evropska unija mora nujno čim prej 
začeti izvajati predstavitve CCS v okviru 
celostne politike, ki bo zajemala predvsem 
usmerjene raziskovalne in razvojne 
dejavnosti v obliki pilotnih projektov ter 
ukrepov za obveščanje in ozaveščanje 
javnosti. Če bo obdržala vodilno mesto v 
razvoju tehnologij CCS in če bodo te hitro 
prišle v komercialno uporabo, bodo imela 
evropska podjetja s tem nove tržne 
priložnosti v tretjih državah, kot sta 
Kitajska in Indija.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo določiti, v 
katerih primerih je potrebno raziskovanje 
zaradi pridobitve informacij, ključnih za 

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) Države članice morajo Komisijo 
obveščati o vseh dovoljenjih za 
obratovanje in shranjevanje, ki jih izdajo 
pristojni organi v skladu s to direktivo, in 
sicer najkasneje en mesec po izdaji tega 
dovoljenja. Države članice lahko pred 
izdajo dovoljenja za shranjevanje 
Komisijo zaprosijo za mnenje o svojem 
osnutku dovoljenja. Pregled na ravni 
Skupnosti pomaga pri zagotavljanju 
doslednosti izvajanja zahtev Direktive v 
Skupnosti ter pri krepitvi zaupanja javnosti 
v CCS, zlasti v zgodnji fazi izvajanja 
Direktive.

Or. fr
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Nadzor je bistven za oceno, ali se 
vbrizgani CO2 obnaša v skladu s 
pričakovanji, ali prihaja do migracije ali 
uhajanja in ali ugotovljeno uhajanje 
škoduje okolju ali zdravju ljudi. V ta 
namen morajo države članice zagotoviti, da 
med operativno fazo upravljavec nadzoruje 
prostore za shranjevanje in naprave za 
vbrizgavanje na podlagi načrta nadzora, 
oblikovanega v skladu s posebnimi 
zahtevami za nadzor. Načrt se predloži 
pristojnemu organu, ki ga potrdi.
Specifične zahteve iz načrta nadzora bi 
morale biti v skladu z zahtevami iz 
direktive o sistemu Skupnosti za trgovanje 
s kvotami emisij toplogrednih plinov.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Odgovornost za območje 
shranjevanja, vključno v vsemi pravnimi 
obveznostmi, ki iz tega izhajajo, se prenese 
na pristojni organ, če je iz vseh 
razpoložljivih dokazov razvidno, da se bo 
shranjeni CO2 v celoti obdržal neomejeno 
dolgo. V ta namen mora upravljavec 
pripraviti poročilo, ki dokazuje, da je 
merilo izpolnjeno, in ga predložiti 
pristojnemu organu za odobritev prenosa. 
Vse osnutke odločb o odobrenih 
dovoljenjih je treba predložiti Komisiji, da 
lahko ta v šestih mesecev po predložitvi 
sporoči mnenje. Nacionalni organi morajo 

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

mesecih po predložitvi sporoči mnenje. 
Nacionalni organi morajo to mnenje 
upoštevati, ko se odločajo o odobritvi, in 
utemeljiti vsako odstopanje od mnenja 
Komisije. Pregled osnutkov odločb o 
odobritvi mora prispevati k zagotavljanju 
doslednosti izvajanja zahtev iz Direktive v 
Skupnosti ter krepiti zaupanje javnosti v 
CCS, zlasti v zgodnji fazi izvajanja 
Direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(29) Glede na relativne cene ogljika in 
CCS bi lahko bil dostop do omrežij za 
transport CO2 in območij shranjevanja 
pogoj za konkurenčno delovanje na 
notranjem trgu elektrike in toplote. Zato je 
treba morebitnim uporabnikom omogočiti 
tak dostop pod nediskriminatornimi 
pogoji. To je treba storiti na način, ki ga 
določi vsaka država članica, pri tem pa 
zagotovi pravičen in odprt dostop ter 
upošteva transportne zmogljivosti in 
zmogljivosti shranjevanja, ki so v razumni 
meri na voljo ali bodo na voljo, ter delež 
obveznosti za zmanjšanje CO2 v skladu z 
mednarodnimi pravnimi instrumenti in 
zakonodajo Skupnosti, ki se nanašajo na 
zajemanje in geološko shranjevanje CO2.
Urejen dostop do prometne infrastrukture
bi moral pomeniti dobro priložnost za 
izvajalce v prvih letih komercialnega 
razvoja CCS. Države članice morajo 
vzpostaviti tudi mehanizme za reševanje 
sporov, da se zagotovi kar najhitrejše 
reševanje sporov glede dostopa do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Namen geološkega shranjevanja je 
trajno zadrževanje CO2 na način, da se v 
največji možni meri preprečijo ali 
zmanjšajo negativni vplivi na okolje ter 
tveganja za zdravje ljudi oziroma za druge 
načine izrabe tal ali podtalja.

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Shranjevanje CO2 v vodnem stebru je 
prepovedano.

4. Shranjevanje CO2 v vodnem stebru in 
na morskem dnu je prepovedano.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

11. „bistvena sprememba“ pomeni 
spremembo, ki je nezdružljiva z 
dovoljenjem za shranjevanje in ki lahko 
pomembno vpliva na okolje, zdravje, 
varnost in druge načine izrabe tal ali 
podtalja;

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15a. „večja nevarnost uhajanja“ pomeni 
nevarnost uhajanja, ki lahko močno 
vpliva na okolje;

Or. fr

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Geološko formacijo se izbere za 
območje shranjevanja samo, če v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ni večje 

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

nevarnosti uhajanja ter večjih negativnih 
vplivov na okolje, zdravje ljudi in na 
druge načine izrabe tal ali podtalja.

Or. fr

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Dovoljenja za raziskovanje se odobrijo 
za območja omejenega obsega in za največ 
pet let. To obdobje se lahko obnovi, če je 
imetnik dovoljenja v prvem obdobju petih 
let redno izvajal raziskovalne dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. skupno količino CO2, ki bo vbrizgana in 
shranjena, ter predvidene vire, sestavo 
tokov CO2 in hitrost vbrizgavanja;

4. skupno količino CO2, ki bo lahko 
vbrizgana in shranjena glede na značilnosti 
območja shranjevanja, ter predvidene vire, 
sestavo tokov CO2 in hitrost vbrizgavanja;

Or. fr

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) bo območje shranjevanja upravljala 
fizična oseba, ki je tehnično usposobljena 

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

usposobljena in zanesljiva za upravljanje 
območja; je zagotovljen strokovni in 
tehnični razvoj ter usposabljanje te osebe 
in vsega osebja;

Or. fr

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. obveznost, da je treba dejavnost 
shranjevanja začeti izvajati v dveh letih po 
izdaji dovoljenja za shranjevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh dovoljenjih za obratovanje in 
shranjevanje, ki jih izdajo pristojni organi 
v skladu s to direktivo, in sicer čim prej in 
najkasneje mesec po izdaji tega 
dovoljenja.

Or. fr
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice lahko pred izdajo 
dovoljenja za shranjevanje Komisijo 
zaprosijo za mnenje o svojem osnutku 
dovoljenja.

Or. fr

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Po odvzemu dovoljenja v skladu z 
odstavkom 3 pristojni organ izda novo 
dovoljenje za shranjevanje ali pa območje 
shranjevanja zapre v skladu s točko (c) 
člena 17(1). Do zaprtja območja ali do 
izdaje novega dovoljenja za shranjevanje 
nekdanji upravljavec ohrani odgovornost 
za območje shranjevanja, vključno z vsemi 
pravnimi obveznostmi, ki iz tega izhajajo
Če nekdanji upravljavec ne sprejme 
nobenega ukrepa, dejavnosti izvede 
pristojni organ, od nekdanjega 
upravljavca pa zahteva povrnitev nastalih 
stroškov.

Or. fr
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Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) odkrivanja uhajanja CO2; c) odkrivanja uhajanja CO2 v skladu z 
direktivo 2003/87;

Or. fr

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) ocenjevanja, ali se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno obdobje.

f) ocenjevanja, ali se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno obdobje s 
posodobitvijo analize kratkoročne in 
dolgoročne varnosti ter celovitosti 
območja.

Or. fr

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ lahko kadar koli od 
upravljavca zahteva, da sprejme dodatne 
ali drugačne popravne ukrepe od tistih, 
navedenih v načrtu popravnih ukrepov. 
Pristojni organ lahko tudi kadar koli sam 
sprejme popravne ukrepe, upravljavec pa 
mu nato povrne stroške.

3. Pristojni organ lahko kadar koli od 
upravljavca zahteva, da sprejme dodatne 
ali drugačne popravne ukrepe od tistih, 
navedenih v načrtu popravnih ukrepov, še 
zlasti pa, da zagotovi izvedbo načrtov 
evakuacije v primeru večje nevarnosti 
uhajanja. Pristojni organ lahko tudi kadar 
koli sam sprejme popravne ukrepe, 
upravljavec pa mu nato povrne stroške.

Or. fr
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/ES
Člen 9 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kurilne 
naprave z zmogljivostjo 300 megavatov ali 
več, ki proizvajajo elektriko, za katere je 
bila vloga za dovoljenje za začetek 
delovanja vložena po začetku veljave 
direktive XX/XX/ES, spoštujejo najnižji 
povprečni letni prag električne 
učinkovitosti 48 %, da bi dosegle najboljšo 
izrabo fosilnih goriv in izravnale izgubo 
učinkovitosti zaradi uvedbe zajemanja, 
transporta in shranjevanja CO2.

Or. fr

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/ES
Člen 9 a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na podlagi izkušenj, pridobljenih 
pri zajemanju, geološki sekvestraciji in 
transportu ogljika ter ob upoštevanju 
sprememb na mednarodnem prizorišču do 
31. decembra 2012 vloži nov predlog.
V novem predlogu določi datum, do 
katerega morajo biti vse nove kurilne 
naprave z zmogljivostjo 300 megavatov ali 
več opremljene z mehanizmom za 
zajemanje in shranjevanje CO2, pa tudi 
prehodno obdobje, da bo mogoče sedanje 
naprave prilagoditi postopoma.
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