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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju 
ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006

(KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0018),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0040/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Države članice obdržijo pravico 
določanja področij znotraj svojega ozemlja, 
kjer se lahko izberejo območja 
shranjevanja. Izbira primernega območja 
shranjevanja je bistvena za zagotovitev, da 
se bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo. Zato se območje izbere 
za shranjevanje samo, če se v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ne 
predvideva tveganje za uhajanje, ki bi 
imelo negativne vplive na zdravje ljudi ali 
na okolje. To se v skladu s posebnimi 
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in ocene morebitnih prostorov za 
shranjevanje.

zahtevami določi na podlagi opisa lastnosti 
in ocene morebitnih prostorov za 
shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Beseda znatni je lahko dvoumna. Popolnoma nesprejemljivo bi bilo, če bi se izdalo dovoljenje 
za shranjevanje v primeru, da se uhajanje predvideva, saj bi to lahko ogrožalo zdravje ljudi 
in okolje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) Osnutke dovoljenj dodeli ustrezni 
organ vsake države članice. Komisija 
lahko v roku enega meseca po tem, ko je 
ustrezni organ dodeli dovoljenje, temu
ugovarja. V tem primeru bo dovoljenje 
preklicano do izidov pogovorov. 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. en

Obrazložitev

Postopkovne zamude je treba omejiti na kar najkrajša obdobja, saj bi bilo v primeru, da 
država članica ne zagotovi dovoljenj za varno shranjevanje CO2, ogroženo zaupanje javnosti 
v CCS po vsej Evropi. Zato je možnost končnega preverjanja s strani Komisije ustrezna. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Beseda „večji“ je lahko dvoumna.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor konča, vendar se ponovno uvede, če 
so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti. Po prenosu odgovornosti 
nekdanji upravljavec pristojnemu organu 
ne povrne nastalih stroškov, razen če so 
bile posredovane nepopolne informacije, 
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da bi se opravičil prenos odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) Treba je določiti finančne določbe za 
povečanje zaupanja, da bodo izpolnjene 
obveznosti, ki veljajo za zaprtje in po 
zaprtju, obveznosti, ki izhajajo iz 
vključitve v Direktivo 2003/87/ES in
obveznosti iz te direktive za izvajanje 
popravnih ukrepov v primeru večjih 
nepravilnosti ali uhajanj. Države članice 
morajo zagotoviti, da vlagatelj finančne 
določbe (določbe o finančni varnosti ali 
enakovredne določbe) uredi pred začetkom 
postopka vbrizgavanja CO2.

Or. en

Obrazložitev

Ker so finančne razmere operatorja že sprejete, ni treba dajati prednosti finančni varnosti 
pred začetkom dejanskega dela.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba mehanizem za reševanje sporov, ki bi lahko urejal vprašanja, ki ne 
zadevajo dostopa do prevoza ali shranjevanja. Glej novo uvodno izjavo 30(a) spodaj.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) države članice bi morale vzpostaviti 
mehanizme in neodvisni organ za 
reševanje sporov, da bi se omogočilo hitro 
reševanje sporov glede dostopa do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja, 
ter posredovalo med pristojnimi organom 
in imetniki dovoljenja za raziskovanje in 
shranjevanje v primeru, da se znajdejo v 
razmerah, ki bi se sicer vodile v 
dolgotrajne pravne spore.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za reševanje sporov, ki ga je predlagala Komisija za omrežja za transport, bi 
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moral biti na voljo tudi za druga vprašanja.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti na območju shranjevanja lahko trajajo zelo dolgo. Registri se uporabljajo kot 
referenčni vir za mnoge druge namene, biti morajo celoviti in vključevati morajo tako 
delujoča kot zaprta območja shranjevanja.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ta direktiva vzpostavlja pravni okvir za 
geološko shranjevanje ogljikovega 
dioksida (v nadaljnjem besedilu „CO2“), da 
bi prispevala k boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba povedati, da je edini razlog za shranjevanje CO2 pod zemljo ta, da bi se 
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preprečilo njegovo  uhajanje v ozračje, kar bi prispevalo k problemu globalnega segrevanja. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Namen geološkega shranjevanja je 
ustvariti alternativo izpuščanju CO2 v 
ozračje tako, da se ga trajno in varno 
zadrži pod zemljo, da se prepreči negativni 
vpliv na zdravje ljudi ali na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva je sprejemljiva samo, če upošteva zadrževanje CO2 na trajen in varen način, ki 
nima negativnih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje.  

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ta direktiva se ne uporablja za geološko 
shranjevanje CO2 za namene raziskovanja, 
razvijanja ali preskušanja novih izdelkov in 
postopkov. Uporabljati bi se morala za 
predstavitvene projekte s predvideno 
skupno zmogljivostjo shranjevanja 100 
kiloton ali več.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je pridobiti izkušnje pri nadzoru CCS z usklajevanjem predstavitvenih projektov 
Evropskega sveta. (Predlagano tudi v uvodni izjavi 14).
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Shranjevanje CO2 v prostorih za
shranjevanje izven ozemlja iz prvega 
odstavka je dovoljeno le, ko je skladno s 
členom 11a in mednarodnimi sporazumi.

Or. en

Obrazložitev

Geološke formacije so lahko zelo velike in se razprostirajo prek meja EU. Postopki iz 
direktive naj bi se nanašali samo na tiste dele, ki so opredeljeni kot prostori za shranjevanje.

Ob tem se upošteva tudi člen 11a. Direktiva ne izključuje izvoza CO2 v namene shranjevanja, 
če se ob tem upoštevajo strogi pogoji in če se ne pojavijo vprašanja glede skladnosti 
prostorov za shranjevanje pod morskim dnom z londonsko konvencijo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) „območje shranjevanja“ pomeni 
opredeljeno območje znotraj geološke 
formacije, uporabljeno za geološko 
shranjevanje CO2; „območje 
shranjevanja“ lahko vključuje 
opredeljena območja znotraj ločenih 
geoloških formacij na različnih ravneh.

Or. en

Obrazložitev

Območje shranjevanja bi lahko bilo samo del veliko večje geološke formacije in bi lahko 
vključeval geološke formacije na različnih ravneh.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) „uhajanje“ pomeni merljiv izpust CO2
iz prostorov za shranjevanje v tla, ozračje 
ali vodo, ki ga po potrebi potrdijo sistemi 
nadzora s pomočjo tehnologije, ki je na 
voljo;

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se uhajanje opredeljuje bolj v skladu s smernicami mednarodnega 
foruma o podnebnih spremembah in je izražen poskus, da bi se izognili morebitnim sporom 
zaradi vira ali količine katerega koli uhajanja CO2. „Voda“ vključuje oceane, jezera in vsa 
vodovja na zemeljski površini.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) „dovoljenje za raziskovanje“ pomeni 
pisno in utemeljeno odločbo o odobritvi 
raziskovanja, ki opredeljuje pogoje, pod 
katerimi se to lahko opravlja, in ki jo izda 
pristojni organ v skladu z zahtevami te 
direktive;

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 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 ima lahko za posledico 
povečano tveganje uhajanja;

Or. en

Obrazložitev

Izogibanje uhajanju in vsem tveganjem, ki jih lahko povzroči za zdravje ljudi in za okolje, 
mora biti prednostni cilj.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) „tok CO2“ pomeni tok snovi, ki ne 
vsebujejo manj kot 90 % ogljikovega 
dioksida, in izvira iz postopkov zajemanja, 
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dioksida; pri katerih se ne smejo dodati odpadki ali 
druge snovi, namenjene odstranitvi;

Or. en

Obrazložitev

To je posebna opredelitev, ki dopolnjuje predlog za člen 12 in zamenjuje neopredeljiv izraz 
„pretežno“ z jasnejšo opredelitvijo. V primeru, da bi se upoštevali procesi po izgorevanju, bi 
se lahko zahtevalo več kot 90 %, a bi s tem verjetno izključili razvoj nove obetajoče 
tehnologije izgorevanja s čistim kisikom. Ker pa bi bilo ravnovesje v tem primeru ustvarjeno z 
inertnimi plini, kot so argon, dušik in kisik, to ne bi smelo povzročati skrbi.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) „večja nepravilnost“ pomeni kakršno 
koli nepravilnost pri vbrizgavanju ali 
shranjevanju ali pri delovanju prostorov za 
shranjevanje, ki predstavlja nevarnost 
uhajanja;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „večje nepravilnosti“ bi se moralo nanašati na možnost, da se pod zemeljsko 
površino zgodi nekaj, kar bi nakazovalo, da je treba sprejeti korektivne ukrepe za 
preprečevanje morebitnih uhajanj.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev ukrepov, ki so potrebni v primeru, da se zaznajo velike 
nepravilnosti. Kakršno koli uhajanje CO2, ki ima lahko negativne vplive na zdravje ljudi ali 
na okolje, je nesprejemljivo.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Geološko formacijo izbere za območje 
shranjevanja samo, če se v skladu s 
predlaganimi pogoji uporabe ne 
predvideva nevarnosti uhajanja, ki bi imela 
negativne vplive na zdravje ljudi ali na 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva mora biti bolje opredeljena, kot je to narejeno v predlogu Komisije. Popolnoma 
nesprejemljivo bi bilo, če bi se izdalo dovoljenje za shranjevanje v primeru, da se uhajanje 
predvideva, saj bi to lahko ogrožalo zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Primernost geološke formacije, da se 
uporablja kot območje shranjevanja, se 
določi z opisom lastnosti in oceno 
morebitnih prostorov za shranjevanje in 
okoliškega območja v skladu z merili iz 

3. Primernost geološke formacije, da se 
uporablja kot območje shranjevanja, se 
določi z opisom lastnosti in oceno 
morebitnih prostorov za shranjevanje in 
okoliškega območja v skladu z merili iz 
Priloge I in s smernicami najboljših praks, 
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Priloge I. ki jih bo razvila Komisija.

Or. en

Obrazložitev

V prilogah je predstavljen osnovni okvir, ki je potreben za oceno morebitnega območja 
shranjevanja, vendar bo postopek izvajanja izboljšan, saj se bo zaupanje javnosti izboljšalo, 
če uvedbi zahteve sledi dobra praksa in se pripravijo smernice, ki naj bi bile v pomoč 
pristojnim organom v državah članicah.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

V postopkih je treba upoštevati, da bodo 
imetniki dovoljenj za raziskovanje imeli 
podatke, pridobljene med raziskavami, in 
da bodo imeli prednost v primeru, da pred 
potekom dovoljenja za raziskovanje 
zaprosijo za dovoljenje za shranjevanje. 
Države članice lahko uvedejo zahteve za 
naknadno prodajo ali prenos katerih koli 
podatkov, pridobljenih med trajanjem 
dovoljenja za raziskave, da bi olajšale vse 
nadaljnje razpise za dovoljenja za 
shranjevanje, če se nosilec dovoljenja za 
raziskovanje ne bi želel prijaviti za 
dovoljenje za shranjevanje, ali če ne uspe 
ustreči vsem pogojem.

Or. en

Obrazložitev

Morebitna nasprotja v postopkih, ki jih je predlagala Komisija, je treba rešiti. Medtem ko 
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mora biti postopek za izdajanje dovoljenj za raziskovanje in shranjevanje nediskriminatoren, 
ne bi bilo nobene spodbude za izvedbo raziskovalnih del na tržni osnovi, razen če bi obstajala 
možnost, da bodo tisti, ki bodo to opravili, lahko tudi shranjevali CO2 ali da bodo dobili 
nadomestilo za svoje stroške. Pri postopku izdajanja dovoljenj za raziskovanje bi bilo zato 
treba upoštevati, da je neposredno povezan s postopkom izdajanja dovoljenj za shranjevanje.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
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. Trajanje 
dovoljenja ni daljše od obdobja, ki je 
potrebno za izvedbo raziskav morebitno 
ustreznega območja, za katerega je 
odobreno. Države članice lahko 
podaljšajo dovoljenje, če se raziskave 
opravljajo v skladu z zahtevami.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, ki ga je določila Komisija, bo v veliko primerih prekratko. Lahko sklepamo, da 
države članice, ki odobrijo dovoljenja za raziskovanje, imajo resen namen olajšati varno 
shranjevanje CO2. Zato se jim lahko prepusti presoja o lastnih zahtevah glede trajanja 
dovoljenj za raziskovanje brez bojazni zaradi morebitnih neupravičenih odlogov.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Imetnik dovoljenja za raziskovanje ima 
izključno pravico do raziskovanja 
morebitnih prostorov za shranjevanje CO2. 
Države članice zagotovijo, da med 
obdobjem veljavnosti dovoljenja niso 
dovoljene različne uporabe prostorov za 
shranjevanje in da se pri izdaji dovoljenj 
za shranjevanje CO2 in raziskovanje 
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spoštujejo in ohranjajo interesi in 
lastninske pravice tretjih strani, ki so 
nosilci predhodno obstoječih proizvodenj 
ogljikovodikov, premoga in drugih licenc 
za proizvodnjo mineralov.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se poudarjajo pravice družb, ki delujejo na istem geografskem 
področju.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. dovoljenje za raziskovanje preneha 
veljati na datum preteka razen, če nosilec 
pred tem zaprosi za dovoljenje za 
shranjevanje za isto območje v skladu s 
členom 6.
V skladu s členoma 6 in 7 ima nosilec 
dovoljenja za raziskovanje ekskluzivno 
pravico zaprositi za dovoljenje za 
shranjevanje do datuma preteka 
njegovega dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nobeno 
območje shranjevanja ne obratuje brez 
dovoljenja za shranjevanje.

1. Države članice zagotovijo, da nobeno 
območje shranjevanja ne obratuje brez 
dovoljenja za shranjevanje, da na vsakem 
območju deluje samo en operator in da 
niso dovoljene nasprotujoče si uporabe 
območja za shranjevanje med veljavnostjo 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Na območju shranjevanja mora delovati samo en operator, da bi se zagotovila jasnost pri 
pristojnostih in obveznostih; to je treba poudariti zlasti zato, da bi se izognili sporom z nosilci 
pravic za nafto v primeru shranjevanja pod morskim dnom. 

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice brez poseganja v člen 
5(4a) vzpostavijo postopke za odobritve 
dovoljenj za raziskovanje, za katere si 
prizadevajo, da bi bili odprti za vse 
subjekte s potrebnimi zmogljivostmi ter da 
se dovoljenja odobrijo na podlagi 
objektivnih, objavljenih 
nediskriminatornih meril.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije obstaja možnost za nasprotja v postopkih. Medtem ko bi moral biti 
postopek za sklepanje pogodb v idealnih pogojih nediskriminatoren, bi to oviralo spodbude za 
izvajanje raziskovalnega dela. Ta predlog spremembe je treba torej brati skupaj s 
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predlaganim v členu 5(2).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) ime in naslov vlagatelja in morebitnega 
upravljavca, če ne gre za isto osebo;

(1) ime in naslov morebitnega upravljavca;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) dokaze o tehničnih zmogljivostih 
vlagatelja ali morebitnega upravljavca;

(2) dokaze o tehničnih zmogljivostih 
morebitnega upravljavca;

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je ugotoviti, kakšne so tehnične zmogljivosti organizacije, ki bo neposredno 
pristojna za operacije.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 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 vbrizgana 
in shranjena, ter predvidene vire, sestavo 
tokov CO2, hitrost in tlak vbrizgavanja, 
kraj objektov za vbrizgavanje in načini 
prevoza;
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Or. en

Obrazložitev

Za ustrezno oceno so potrebni osnovni podatki.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) dokaz o finančnem stanju vlagatelja in 
o njegovi sposobnosti vzpostavitve varnosti 
ali druge enakovredne določbe, kot je 
navedeno v členu 19 pred začetkom 
postopka vbrizgavanja CO2;

Or. en

Obrazložitev

Za namen te direktive pri predložitvi vloge zadostujejo dokazi o finančnem stanju družbe ali 
njene matične družbe.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) javne informacije in posvetovalni 
načrt, predlagani v skladu z Direktivo 
2003/4/ES, naj bi pripomogli k temu, da bi 
bilo javnosti na voljo kar največ tehničnih 
in drugih informacij glede sprejemanja 
odločitev ob prvi predložitvi vloge, da bi 
ob morebitnih revizijah formalno imela 
možnost oblikovati pripombe pristojnemu 
organu.

Or. en
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Obrazložitev
Za krepitev obstoječih pravnih zahtev glede posredovanja okoljskih informacij.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) bo območje shranjevanja upravljala 
finančno zdrava in dokazano tehnično 
usposobljena družba;

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da se vzpostavijo jasne in pravno izvršljive pristojnosti. Že po definiciji bo tehnično 
usposobljena družba imenovala ustrezne ljudi, ki bodo vsakodnevno vodili območje.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v primeru, da več kot en operator 
vbrizgava v isti hidrostatično povezani 
sistem, mora morebitno vzajemno 
delovanje tlakov z obeh strani istočasno 
ustrezati zahtevam te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ mora poskrbeti, da ne izda dovoljenj dvema operatorjema, ki bi lahko 
istočasno uporabljala hidrostatično povezano območje za shranjevanje, saj bi v tem primeru 
bilo težko določiti odgovornost.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) v skladu z isto določbo ni bilo sporočil 
glede pripomb s strani Komisije na člen 
10(f) ali pa je bil dosežen in objavljen 
sporazum med pristojnim organom in 
Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predložila Komisija, je predlagalo, naj se člena 8(2) in 8(3) zamenjata in 
določbe uskladijo z novim besedilom člena 10.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Pristojni organ je ponudil razlago in po 
potrebi zagovor vsem predstavnikom 
javnosti, ki so imeli specifične in 
posamezne pripombe glede izvajanja in ki 
so posredovali svoje ime in kontaktne 
podatke. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi se zagotovilo, da pristojni organ v celoti upošteva specifične pripombe, predloge in 
skrbi, ki jih predstavniki javnosti posredujejo samostojno, ne pa kot podpisniki peticij ali 
organiziranega elektronskega lobiranja. 
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled osnutkov dovoljenj za 
shranjevanje, ki ga opravi Komisija

Dovoljenja za shranjevanje

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.

Države članice izvedejo naslednje 
postopke:

(a) vlagatelji prošenj za dovoljenja za 
shranjevanje vložijo po dve kopiji vseh 
potrebnih dokumentov pri pristojnemu 
organu,
(b) pristojni organ ob sprejetju 
dokumentov od vlagatelja sporoči 
Komisiji podrobnosti o vsaki vlogi za 
dovoljenje, in ji posreduje ves drugi 
mateial, ki ga mora upoštevati pri 
odločanju glede odobritve dovoljenja za 
shranjevanje.
(c) Komisija pristojnemu organu potrdi 
sprejetje zahtevane dokumentacije ob 
njenem prejemu,
(d) pristojni organ opozori Komisijo če in 
ko odobri izdajo dovoljenja za 
shranjevanje,
(e) Komisija pristojnemu organu potrdi 
sprejetje sporočila o odobritvi ob njenem 
prejemu,
(f) Komisija lahko v koledarskem mesecu 
po sprejetju sporočila o odobritvi 
dovoljenja za shranjevanje pristojni organ 
obvesti o svojih pripombah, ki morajo 
temeljiti na zahtevah iz te direktive. Te 
pripombe zamrznejo dovoljenje, dokler se 
ne doseže in objavi sporazum med 
pristojnim organom in Komisijo,
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(g) dovoljenje za shranjevanje se 
obravnava kot odobreno, če se v 
predvidenem roku ne prejmejo nobene 
pripombe s strani Komisije.

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga, da bi imela na voljo šest mesecev za sporočilo svojega sklepa pristojnemu 
organu. To je birokratska nočna mora in je popolnoma nesprejemljivo.
Poročevalec meni, da bi Komisija morala imeti pravico opraviti zadnji pregled, neustrezno 
varovanje zdravja ljudi in okolja v kateri koli državi članici ogrozilo zaupanje v CCS po vsej 
Evropi. 
Postopek, predlagan v tem predlogu spremembe, omogoča Komisiji, da dela vzporedno s 
pristojnimi organi držav članic.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da se ne bodo 
izvedle večje spremembe brez izdaje 
novega dovoljenja za shranjevanje v skladu 
s to direktivo. Dovoljenja za shranjevanje 
se lahko spremenijo z manjšimi posegi v
skladu s smernicami, ki jih pripravi 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Te spremembe so namenjene večji pravni varnosti. Opozoriti je treba, da člen 16 predvideva, 
da pristojni organ lahko zahteva ukrepe za preprečevanje uhajanja, ali ukrepa kar sam.

Informacije od notranjih informatorjev ali drugi viri se tudi lahko upoštevajo (3a). 
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Pristojni organ ne sme čakati na polom pri pogajanjih, da bi zahteval od operatorja, da 
plača, preden uporabi sredstva, ki so na voljo.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ pregleda in po potrebi 
posodobi ali odvzame dovoljenje za 
shranjevanje:

3. Pristojni organ pregleda in po potrebi 
posodobi ali odvzame dovoljenje za 
shranjevanje, ali zahteva od nosilca 
dovoljenja, naj sprejme korektivne 
ukrepe:

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 11(2).

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) če je bil obveščen ali opozorjen o 
večjih nepravilnostih ali uhajanjih, ki bi 
lahko imele negativen vpliv na zdravje 
ljudi in na okolje v skladu s členom 16(1);

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 11(2).
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
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 tem, ko je pristojni organ ukrepal 
glede revizije, osvežitve ali odvzema 
dovoljenja za shranjevanje 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). V slednjem primeru, 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, tudi s črpanjem iz finančnih 
rezerv iz člena 19(2).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 11(2).

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Izvoz CO2 v tretje države z namenom 
geološkega shranjevanja
1. V primeru, da se CO2 izvaža iz 
Skupnosti v tretjo državo z namenom 
geološkega shranjevanja, lastnik CO2
pristojnemu organu izvorne države 
članice preloži vlogo za dovoljenje za 
izvoz.
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2. Pristojni organ izvorne države članice 
zaprosi pristojni organ ciljne države za 
odobritev.
3. Pristojni organ izvorne države članice 
lahko odobri izvoz samo če:
(a) je pristojni organ ciljne držav izdal 
svojo odobritev;
(b) je možno zagotoviti, da bo geološko 
shranjevanje CO2 v ciljni državi 
opravljeno v skladu z zahtevami iz te 
direktive;
(c) se geološko shranjevanje CO2 opravlja 
kot del sistema za trgovanje z emisijami v 
ciljni državi, ki je povezan s sistemom EU 
za trgovanje z emisijami, ustanovljenim v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 
4. Izvoz CO2 se ne odobri brez izrecne 
privolitve Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela izločiti možnosti za izvoz CO2 v namen geološkega shranjevanja v 
primerih, ko so območja za shranjevanje skladna z varnostnimi merili EU.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Tok CO2 je sestavljen iz najmanj 90 % 
ogljikovega dioksida. Zato se mu ne 
dodajajo odpadki in druge snovi, 
namenjene odstranjevanju. Vendar pa tok 
CO2 lahko vsebuje naključne snovi iz vira, 
zajema ali postopka vbrizgavanja, dodatni 
elementi pa se lahko dodajo kot pomoč pri 
nadzoru in preverjanju prehoda CO2. 
Koncentracije teh snovi so pod ravnijo, ki 
bi negativno vplivala na neoporečnost 
območja shranjevanja in ustrezno 
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skladu z zahtevami veljavne zakonodaje 
Skupnosti.

transportno infrastrukturo ter bi pomenile 
tveganje za okolje in ne bi bile v skladu z 
zahtevami veljavne zakonodaje Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „pretežno“ ni dovolj jasna. V primeru, da bi se upoštevali procesi po izgorevanju, bi 
se lahko zahtevalo več kot 90 %, a bi s tem izključili razvoj nove tehnologije izgorevanja s 
čistim kisikom. Ker pa bi bilo ravnovesje toka CO2 v tem primeru ustvarjeno z inertnimi plini, 
kot so argon, dušik in kisik, to ne bi smelo povzročati skrbi.

Tudi beseda „znatno“ je nesprejemljiva. Koncentracija onesnaževalcev, ki bi presegala 
standarde in ki bi lahko predstavljala grožnjo, se ne sme sprejeti.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavec nadzira naprave za 
vbrizgavanje, prostore za shranjevanje 
(vključno z izpustom CO2, če je mogoče) 
in kjer je primerno tudi okolico z 
namenom:

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavec nadzira naprave za 
vbrizgavanje, prostore za shranjevanje 
(vključno z izpustom CO2) in kjer je 
primerno tudi okolico z namenom:

Or. en

Obrazložitev

Najpomembnejši del vsakega načrta nadzora je določiti, ali je v vzorcih shranjevanja CO2
prišlo do večjih sprememb (zlasti ali je prišlo do migracije, ki bi lahko povzročila uhajanje) in 
ali je treba sprejeti ukrepe za njihovo obravnavo.

Nadzor izpusta CO2 je nujen, če se pričakuje potencialno uhajanje, zato je treba črtati besede 
„če je mogoče“.
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) preverjanja količine shranjenega 
CO2;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 13, odstavek 1, uvodni del.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odkrivanja večjih negativnih učinkov 
na okolico, prebivalstvo ali uporabnike 
okoliške biosfere;

(d) odkrivanja negativnih učinkov na 
okolico, prebivalstvo ali uporabnike 
okoliške biosfere;

Or. en

Obrazložitev

Vsak negativni vpliv na zdravje ljudi ali okolje je nesprejemljiv, zato je treba črtati besedo 
„večjih“.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
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) posodabljanja ocene kratkoročne in 
dolgoročne varnosti in neoporečnosti 
območja shranjevanja, vključno z oceno 
tega, ali se bo shranjeni CO2 v celoti 
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obdržal neomejeno obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 13, odstavek 1, uvodni del.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzor temelji na načrtu nadzora, ki ga 
pripravi upravljavec v skladu z zahtevami 
iz Priloge II in ga v skladu s členoma 7(5) 
in 9(5) predloži pristojnemu organu, ki ga 
odobri. Načrt se posodablja v skladu z 
zahtevami iz Priloge II in v vsakem 
primeru vsakih pet let, da se upošteva 
tehnični razvoj. Posodobljeni načrti se 
ponovno predložijo pristojnemu organu v 
potrditev.

2. Nadzor temelji na načrtu nadzora, ki ga 
pripravi upravljavec v skladu z zahtevami 
iz Priloge II, vključno s podrobnostmi o 
nadzoru v skladu s smernicami, 
določenimi v skladu s členoma 14 in 23(2) 
Direktive 2003/87/ES, in ga v skladu s 
členoma 7(5) in 9(5) predloži pristojnemu 
organu, ki ga odobri. Načrt se posodablja v 
skladu z zahtevami iz Priloge II in v 
vsakem primeru vsakih pet let, da se 
upošteva spremembe ocenjenega tveganja 
uhajanja, novo znanstveno znanje in 
izboljšave najboljše tehnologije, ki je na 
razpolago. Posodobljeni načrti se ponovno 
predložijo pristojnemu organu v potrditev. 
Načrt nadzora in vsi posodobljeni načrti 
so na vpogled javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevi v zvezi s nadzorom in poročanjem je treba uskladiti z zahtevama iz direktive o sistemu 
za trgovanje z emisijami.
 Regulativni postopek je treba prilagoditi tako, da bo upošteval pridobljene izkušnje in novo 
tehnično znanje. 

 Za ohranitev zaupanja je treba poudariti, da bo javnost seznanjena z načrti nadzora.
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Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) dokaz o ohranitvi finančne varnosti v 
skladu s členoma 19 in 9(9);

(3) dokaz o izvajanju in ohranitvi finančne 
varnosti v skladu s členoma 19 in 9(9);

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja določeno mero fleksibilnosti pri zagotavljanju finančne 
varnosti, zlasti da se omogoči upoštevanje finančnega stanja katere koli matične družbe. 

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Redni pregledi se izvajajo najmanj
enkrat letno. Z njimi se preverja ustrezna 
oprema za vbrizgavanje in nadzor ter vrsta 
ustreznih okoljskih vplivov prostorov za 
shranjevanje.

3. Redni pregledi se izvajajo enkrat letno v 
prvih petih letih po začetku vbrizgavanja, 
potem pa tako pogosto, kot pristojni organ 
meni, da je potrebno. Z njimi se preverja 
ustrezna oprema za vbrizgavanje in nadzor 
ter vrsta ustreznih okoljskih vplivov 
prostorov za shranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Morebiten problem bo najverjetneje postal očiten kmalu po začetku postopka vbrizgavanja, 
zato so redni pregledi primerni.  Vendar pa se bodo geološke značilnosti posameznih območij 
shranjevanja razlikovale, zato bi morala biti določitev okoliščinam najprimernejšega 
dolgoročnega režima pregledov prepuščena pristojnim organom.
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Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da v primeru 
večjih nepravilnosti ali uhajanj, ki bi lahko 
negativno vplivale na zdravje ljudi ali 
okolje, upravljavec takoj obvesti pristojni 
organ in sprejme potrebne popravne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb dajejo upravljavcem območij za shranjevanje večjo pravno jasnost s tem, 
ko od pristojnih organov zahtevajo, da utemeljijo svoje zahteve, hkrati pa krepijo zmožnost 
pristojnih organov, da ukrepajo v primeru kršenja pogojev za dovoljenje ali ogrožanja 
zdravja ljudi ali okolja.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
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, če 
se ukrepi iz načrta popravnih ukrepov 
izkažejo za neučinkovite, če se okoliščine 
od sprejetja načrta popravnih ukrepov 
bistveno spremenijo, ali če obstaja 
tveganje uhajanja, ki bi lahko negativno 
vplivalo na zdravje ljudi ali okolje,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 16(1).
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Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če upravljavec ne sprejme potrebnih
popravnih ukrepov, pristojni organ sam 
sprejme potrebne popravne ukrepe, 
upravljavec pa mu povrne stroške.

4. Če upravljavec ne sprejme popravnih 
ukrepov v roku, potrebnem za preprečitev 
uhajanja, ki bi lahko negativno vplivalo 
na zdravje ljudi ali okolje, pristojni organ 
sam sprejme potrebne popravne ukrepe, 
upravljavec pa mu povrne stroške.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 16(1).

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na zahtevo upravljavca po odobritvi 
pristojnega organa;

(b) na zahtevo upravljavca po odobritvi 
pristojnega organa; ali

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obveznosti iz odstavka 2 se izpolnijo na 
podlagi načrta za obdobje po zaprtju, ki ga 
oblikuje upravljavec na podlagi najboljše 
prakse in v skladu z zahtevami iz Priloge II 

3. Obveznosti iz odstavka 2 se izpolnijo na 
podlagi načrta za obdobje po zaprtju, ki ga 
oblikuje upravljavec na podlagi najboljše
prakse in smernic, ki jih pripravi Komisija 
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2. Začasni načrt za obdobje po zaprtju se 
predloži pristojnemu organu, ki ga potrdi v 
skladu s členoma 7(7) in 9(7). Pred 
zaprtjem območja shranjevanja v skladu s 
točkama (a) in (b) odstavka 1 se začasni 
načrt za obdobje po zaprtju:

v skladu z zahtevami iz Priloge II 2. 
Začasni načrt za obdobje po zaprtju se 
predloži pristojnemu organu, ki ga potrdi v 
skladu s členoma 7(7) in 9(7). Pred 
zaprtjem območja shranjevanja v skladu s 
točkama (a) in (b) odstavka 1 se začasni 
načrt za obdobje po zaprtju:

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) po potrebi posodobi, zlasti z 
upoštevanjem dobre prakse;

(a) po potrebi posodobi, ob upoštevanju 
analize tveganja, dobre prakse in 
tehnoloških izboljšav, vendar brez 
nalaganja novih zahtev, ki bi bile 
pretirane;

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
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 

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 so 
izpolnjena merila za prenos odgovornosti 
iz dovoljenja za shranjevanje. V ta namen 
upravljavec pripravi poročilo, ki dokazuje, 
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prenos odgovornosti. da so merila izpolnjena, in ga predloži 
pristojnemu organu, ki odobri prenos 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja pravno varnost za upravljavca. Merila bodo seveda 
vključevala zahteve, da se bo CO2 obdržal v celoti.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ lahko upravljavcu skupaj 
z odločbo o odobritvi iz odstavka 3 
posreduje tudi posodobljene zahteve za 
zapečatenje območja shranjevanja in 
odstranitev naprav za vbrizgavanje v 
skladu s členom 17(2) in (3). Prenos 
odgovornosti se izvrši po zapečatenju 
območja in odstranitvi naprav za 
vbrizgavanje.

4. Pristojni organ lahko upravljavcu skupaj 
z odločbo o odobritvi iz odstavka 3 
posreduje tudi posodobljene in upravičene 
zahteve za zapečatenje območja 
shranjevanja in odstranitev naprav za 
vbrizgavanje v skladu s členom 17(2) in 
(3). Prenos odgovornosti se izvrši po 
zapečatenju območja in odstranitvi naprav 
za vbrizgavanje.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavec naj nase ne bi prevzemal tveganja zaradi negotovosti, da bi mu pristojni organ, 
ki bi se morda poskušal izogniti prevzemu dolgoročne odgovornosti za območje, ki je 
bistvenega pomena za direktivo, lahko naložil pravno neupravičene zahteve. 

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 

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

Vendar če so z nadzorom ali drugimi 
postopki, izvedenimi za izpolnitev zahtev iz 
obstoječe zakonodaje Skupnosti, vključno 
z direktivami 92/43/EGS, 2000/60/ES in 
2006/118/ES, ali kot posledica informacij, 
pridobljenih za kateri koli drug namen, 
ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pogoj prenosa odgovornosti z upravljavca na pristojni organ je, da uhajanja ni in zato tudi ni 
potrebe po formalnem režimu nadzora.  Nadzor, ki lahko zazna prisotnost CO2, zahtevajo 
številne obstoječe direktive (o habitatih, okvirna direktiva o vodi, o podzemni vodi), ki bodo 
dopolnjene z direktivami, ki so sedaj v obravnavi (npr. o morski strategiji).

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov .

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov. To ne velja v primerih, ko se 
ugotovi, da so dokazi, predloženi za 
namene odstavka 1, po krivdi ali zaradi 
malomarnosti upravljavca ali z zavestnim 
in namernim ponarejanjem temeljili na 
netočnih informacijah.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe za zaščito držav članic pred malomarnimi ali goljufivimi operaterji.
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred začetkom postopka vbrizgavanja CO2
s finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi na način, ki ga 
določijo države članice, ustrezno poskrbi, 
da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovilo o finančni varnosti je potrebno le pred začetkom vbrizgavanja CO2. Zahtevati ga 
pred tem, bi pomenilo finančno breme brez razloga. 

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pregledno oceno 
na podlagi tveganja določijo sprejemljive 
oblike finančne varnosti, pri čemer 
ustrezno upoštevajo paleto proizvodov, ki 
so na voljo na mednarodnih trgih, in s 
tem povezane stroške.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da se pogajajo o metodah za zagotavljanje 
finančne varnosti, ki niso nujno povezane s kapitalom ali postavljajo ekonomsko smiselnost 
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projektov izven dosega številnih srednje velikih in malih družb na trgu.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da morajo biti podjetja, ki zagotavljajo transportne 
zmogljivosti in zmogljivosti shranjevanja, sposobna zagotoviti primeren donos iz svojih 
naložb in podjetja upravljati na tržni osnovi v skladu s pogoji iz dovoljenja.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) potrebo po spoštovanju ustrezno 
utemeljenih potreb lastnika ali upravljavca 
območja shranjevanja ali omrežja za 
transport CO2 in interesov vseh ostalih 
uporabnikov območja shranjevanja ali 
omrežja ali ustreznih predelovalnih ali 
upravljalnih zmogljivosti, ki jih to zadeva; 
in

(d) potrebo po spoštovanju ustrezno 
utemeljenih potreb in upravičenih 
finančnih interesov lastnika ali 
upravljavca območja shranjevanja ali 
omrežja za transport CO2, vključno z 
njihovo pravico do sklepanja dolgoročnih 
pogodbenih sporazumov o dostopu do 
transportnih in shranjevalnih 
zmogljivosti, dokler to ne omejuje dostopa 
tretjim stranem, če razpoložljiva 
zmogljivost ne bo v celoti uporabljena v 
skladu s trenutnim načrtom shranjevanja,
in interesov vseh ostalih uporabnikov 
območja shranjevanja ali omrežja ali 
ustreznih predelovalnih ali upravljalnih 
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zmogljivosti, ki jih to zadeva; in

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da morajo biti podjetja, ki zagotavljajo transportne 
zmogljivosti in zmogljivosti shranjevanja, sposobna zagotoviti primeren donos iz svojih 
naložb in podjetja upravljati na tržni osnovi v skladu s pogoji iz dovoljenja.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo za 
kar najhitrejše reševanje sporov v zvezi z 
dostopom do omrežij za transport CO2 in 
območij shranjevanja vzpostavljene 
ukrepe za reševanje sporov, vključno z 
organom, ki je neodvisen od strank, ima 
dostop do ustreznih podatkov in pri tem
upošteva merila iz člena 20(2) in stranke, 
vključene v pogajanja o takšnem dostopu.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
vzpostavljene ukrepe za reševanje sporov, 
vključno z organom, ki je neodvisen od 
strank, ima dostop do ustreznih podatkov.

Organ si mora prizadevati za:
(a) kar najhitrejše reševanje sporov v zvezi 
z razvojem infrastrukture za CO2 ter 
dostopom do omrežij za transport CO2 in 
območij shranjevanja in pri tem upošteva 
merila iz člena 20(2) in število strank, 
vključenih v pogajanja o takšnem dostopu; 

(b) posredovanje med pristojnim organom 
in imetniki dovoljenj za raziskovanje ali 
shranjevanje v primerih razlik, ki bi sicer 
lahko privedle do pravnih sporov.

Or. en

Obrazložitev
Postopek za reševanje sporov, s katerim se lahko zagotovi posredovanje v izogib potrebi po 
dragem in dolgotrajnem pravnem izpodbijanju, bo uporaben in ne bi smel biti rezerviran 
zgolj za obravnavo zadev, povezanih z omrežjem za transport. Prav tako bi moral biti na voljo 
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za posredovanje v sporih med pristojnim organom in upravljavci ali prosilci za dovoljenje. V 
člen 23 a (novo) – Poglavje 6 (Splošne določbe) – je zato treba vključiti revidirano različico 
določbe o reševanju sporov.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ustanovijo ali imenujejo 
pristojni organ ali organe, ki so odgovorni 
za izvajanje obveznosti iz te direktive. Če 
je imenovanih več pristojnih organov, se 
delo teh organov usklajuje v skladu s to 
direktivo.

Države članice ustanovijo ali imenujejo 
pristojni organ ali organe, ki so odgovorni 
za izvajanje obveznosti iz te direktive. Če 
je imenovanih več pristojnih organov, 
države članice določijo način ureditve za 
usklajevanje dela teh organov v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a
Odbor za tehnični pregled

Komisija ustanovi odbor za tehnični 
pregled, da ji bo pomagal pri pripravi 
smernic najboljše prakse, ki jih bodo 
uporabljali pristojni organi in upravljavci. 
Seje odbora so javne in pregledne.

Or. en
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Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Register zaprtih območij shranjevanja Register območij shranjevanja

Or. en

Obrazložitev

Območje shranjevanja lahko obratuje zelo dolgo. Registri, ki se bodo uporabljali kot 
referenčni vir za mnoge druge namene, morajo biti celoviti in vključevati tako delujoča kot 
zaprta območja shranjevanja. Da bi se izognili nepotrebni birokraciji pa obveščanje Bruslja 
o podrobnostih glede vsake spremembe ni potrebno več kot enkrat na tri leta.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ vzpostavi in vodi register 
vseh zaprtih območij shranjevanja in 
okoliških prostorov za shranjevanje, 
vključno z zemljevidi njihove prostorske 
razsežnosti. 

1. Pristojni organ takoj vzpostavi in nato 
vodi register vseh delujočih in zaprtih 
območij shranjevanja in okoliških 
prostorov za shranjevanje, vključno z 
zemljevidi njihove prostorske razsežnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 24, naslov.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni nacionalni organi upoštevajo ta 2. Pristojni nacionalni organi upoštevajo ta 
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register pri ustreznih postopkih načrtovanja 
in pri izdaji dovoljenj za dejavnosti, ki bi 
lahko vplivale na geološko shranjevanje 
CO2 v zaprtih območjih shranjevanja oz. bi 
to lahko vplivalo na njih. 

register pri ustreznih postopkih načrtovanja 
in pri izdaji dovoljenj za dejavnosti, ki bi 
lahko vplivale na geološko shranjevanje 
CO2 v delujočih in zaprtih območjih 
shranjevanja oz. bi to lahko vplivalo na 
njih.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 24, naslov.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po njegovi vzpostavitvi in ob vsaki 
posodobitvi se register posreduje Komisiji.

3. Ob njegovi vzpostavitvi se register 
posreduje Komisiji. Posodobljena poročila 
se predložijo vsaka tri leta skupaj s 
poročili iz člena 25(1).

Or. en

Obrazložitev

See justification to Article 24, title.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 32
Direktiva 2001/80/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a Člen 9a

Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 

1. Države članice za vse kurilne naprave za 
proizvodnjo električne energije, ki so 
načrtovane z nominalno proizvodno 
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prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES (*) na 
območju shranjevanja primeren prostor 
za opremo, potrebno za zajemanje in 
stiskanje CO2, ter da je bila ocenjena 
razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2.

zmogljivostjo 300 megavatov ali več, 
katerih emisije bodo po pričakovanjih 
presegle 350 g CO2/Kwh in za katere se 
prošnja za prvotno gradbeno dovoljenje 
vloži po začetku veljavnosti te direktive, 
zagotovijo:

(a) da so postavljene in načrtovane tako, 
da se omogoči lažje zajemanje CO2 ali 
drugi načini za dosego enakovrednega 
zmanjšanja emisij;
(b) da dobijo dovoljenje šele potem, ko 
pristojni organ odobri poročilo, ki ga 
pripravi upravljavec, ki navede predlagan 
kraj za geološko shranjevanje zajetega 
CO2 ter predlaga sredstvo (in traso, če gre 
za cevovod), s katerim bo CO2
transportiran do območja shranjevanja.
Poročilo se objavi pred izdajo dovoljenja.
Če gradbeno dovoljenje ne obstaja, se 
uporablja prvotno obratovalno 
dovoljenje.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje zahteve za status pripravljenosti na zajemanje, ki ga predlaga 
Komisija.  

Opredelitev 350 g CO2/Kwh je namenjena prepovedi izgradnje kakršnih koli naprav za 
proizvodnjo električne energije na premog, razen če so pripravljene na morebitno pretvorbo v 
naprave, opremljene za CCS. Da bi državam članicam zagotovili fleksibilnost, pa bo takšna 
omejitev omogočala izgradnjo plinskih naprav, opremljenih za sočasno proizvodnjo toplote in 
električne energije, in običajnih plinskih naprav, če bodo uporabljale najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo.
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Predlog spremembe 74

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1a. Države članice zagotovijo, da vse 
kurilne naprave za proizvodnjo električne 
energije, ki so načrtovane z nominalno 
proizvodno zmogljivostjo 300 megavatov 
ali več, katerih emisije bodo po 
pričakovanjih presegle 350 g CO2/Kwh in 
za katere se prošnja za prvotno gradbeno 
dovoljenje vloži 1. januarja 2015 ali po 
tem datumu, obratujejo tako, da je vsaj 
90 % njihovih emisij CO2 zajetih, 
transportiranih in shranjenih v ustrezni 
geološki formaciji, ali da se enakovredno 
zmanjšanje emisij v ozračje doseže na 
drug način.
Če gradbeno dovoljenje ne obstaja, se 
uporablja prvotno obratovalno 
dovoljenje.“

Or. en

Obrazložitev

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 
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Predlog spremembe 75

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1b. Države članice zagotovijo, da kurilne 
naprave za proizvodnjo električne energije 
iz odstavka 1 od 1. januarja 2025 
obratujejo tako, da je vsaj 90 % njihovih 
emisij CO2 zajetih in shranjenih v ustrezni 
geološki formaciji, ali da se enakovredno 
zmanjšanje emisij v ozračje doseže na 
drug način.“

Or. en

Obrazložitev

Tehnologija za zajemanje CO2 po zgorevanju je že na voljo. Pričakovati je, da bo njena cena 
v naslednjem desetletju in več znatno padla.  Uvedba te obvezujoče zahteve bo dala jasno 
znamenje vlagateljem in bo pospešila razvoj CCS.

Predlog spremembe 76

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1c. Komisija najkasneje do leta 2015 ter 
ob upoštevanju tehnološkega napredka in 
najnovejših znanstvenih dokazov pregleda 
zahteve, ki uporabo tega člena omejujejo 
le na kurilne naprave za proizvodnjo 
električne energije, ki so načrtovane z 
nominalno proizvodno zmogljivostjo 300 
megavatov ali več in katerih emisije bodo 
po pričakovanjih presegle 350 g 
CO2/Kwh.“

Or. en
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Obrazložitev

Primerno bi bilo, da Komisija do leta 2015 – odvisno od tehnološkega razvoja – razmisli o 
predlogu, da se zahteve za CCS uvede za večji obseg kurilnih naprav.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnikami in naslednjimi 
merili.  Pristojni organ lahko dovoli 
odstopanje od enega ali več navedenih 
meril, če to ne vpliva na lastnosti in ocene 
v skladu z določbami iz člena 4.  Komisija 
za pomoč zaprosi odbor za tehnični 
pregled, da pripravi smernice, predvidene 
v členu 4(3), za pristojne organe o 
učinkoviti uporabi meril v skladu z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ mora določiti, katere informacije so v posameznih primerih potrebne za 
ustrezno presojo, da bi kar najbolje ocenili tveganje uhajanja.  Nekatera merila so nejasna in 
se po pomembnosti zelo razlikujejo, zato je treba nujno pripraviti smernice o najboljših 
razpoložljivih tehnikah.
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Predlog direktive
Priloga I – korak 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zbere se dovolj podatkov za sestavo 
volumetričnega in dinamičnega 
tridimenzionalnega (3-D) modela zemljišča 

Za določitev tveganja uhajanja se zbere 
dovolj informacij in podatkov za sestavo 
volumetričnega in dinamičnega 
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območja shranjevanja in prostorov za 
shranjevanje, vključno s krovnino, in 
okoliških prostorov, vključno s hidravlično 
povezanimi območji. Ti podatki 
vključujejo najmanj naslednje zelo
kompleksne lastnosti:

tridimenzionalnega (3-D) modela zemljišča 
območja shranjevanja in prostorov za 
shranjevanje, vključno s krovnino, in 
okoliških prostorov, vključno s hidravlično 
povezanimi območji. Ti podatki 
vključujejo najmanj naslednje lastnosti 
kompleksa za shranjevanje:

Or. en
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Predlog direktive
Priloga I – korak 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) Obstoj in stanje naravnih in umetnih 
poti, ki bi lahko služile kot poti uhajanja;

(g) Obstoj in stanje naravnih in umetnih 
poti, vključno z izviri in vrtinami, ki bi 
lahko služili kot poti uhajanja;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Še mnogo desetletij bo svet odvisen od uporabe premoga za proizvodnjo pomembnega deleža 
svoje električne energije. Brez uporabe tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS) 
za preprečevanje emisij CO2 v ozračje bo nemogoče doseči svetovno zmanjšanje emisij, ki je 
potrebno, če hočemo preprečiti zelo resne posledice spremembe podnebja.

Direktiva določa okvir in pogoje uporabe tehnologije CCS v Evropi. Uvaja zahteve za 
ločevanje in zajem CO2 ter za njegov transport prek cevovodov. Pojasnjuje postopek za 
opredelitev in varno uporabo območij shranjevanja v globokih podzemnih kamninah. 
Zakonodaja omogoča, da zasebni upravljavec za zelo dolgoročno skladiščenje CO2 prenese 
odgovornost na državo članico, vendar le, ko bo skoraj gotovo, da možnosti uhajanja ne bo 
več.

Komisija predlaga tudi gradnjo vseh novih elektrarn kot "pripravljenih za zajem", se pravi, da 
jih bo med njihovo obratovalno življenjsko dobo mogoče opremiti z opremo CCS.

Mnogo okoljevarstvenikov bo skeptičnih glede CCS; spravljanje CO2 pod zemljo ni ravno 
idealna "zelena" rešitev. Vendar lahko služi kot premostitvena tehnologija, ki bo naši 
industrijski civilizaciji omogočila pridobiti dovolj časa za razvoj drugih možnosti, ki bodo 
omogočale popoln prehod s fosilnih goriv na proizvodnjo energije brez emisij ogljika. Velja 
lahko za plinske elektrarne, lahko pa pripomore tudi k preprečevanju emisij iz večjih 
industrijskih kompleksov. Skupaj z uporabo biomase v elektrarnah lahko pripomore k 
doseganju neto negativne proizvodnje emisij in tako dopolnjuje obnovljive vire energije. 
Prednostna naloga pa mora biti reševanje problema premoga.

Premog je odgovoren za 24 % izpustov CO2 v Evropi, vendar ta številka zbledi v primerjavi s 
stanjem drugod po svetu. V ZDA s premogom proizvedejo 50 % svoje električne energije, v 
Indiji 70 %, na Kitajskem pa kar 80 %. Samo v teh treh državah načrtujejo gradnjo okoli 850 
novih in nadomestnih elektrarn na premog. Ob hitri rasti povpraševanja Mednarodna agencija 
za energijo ocenjuje, da bo svetovna uporaba premoga do leta 2030 narasla za 70 %, in to 
upoštevajoč vse ukrepe za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in 
za zmanjšanje energetske porabe.

Pomena širjenja uporabe CCS v Evropi ne smemo podcenjevati. Če izkoristimo vse možnosti 
uporabe CCS, bi lahko do leta 2050 zagotovili znižanje naših izpustov CO2 za 50 %. 
Omejitve, ki jih sektorju proizvodnje energije predpisuje sistem trgovanja z emisijami, bodo 
odigrale pomembno vlogo pri zagotavljanju dejanskega zmanjšanja emisij CO2, saj bo cena 
za nakup pravic odvračala od gradnje elektrarn na premog brez CCS, vendar je izjemno 
pomembno predvsem stanje v svetu.

Tehnologija CCS ne zahteva le obširne infrastrukture, temveč zmanjša tudi splošno 
učinkovitost postopka proizvodnje energije celo za 25 %, ker neizbežno zviša ceno električne 
energije, pridobljene s premogom, in ne prinese nobene kratkoročne gospodarske koristi. 
Edini namen te tehnologije je preprečevanje izpusta emisij CO2 v ozračje v okviru boja proti 
svetovnem segrevanju. Če Evropska unija ne bo dala zgleda s spodbujanjem hitrega razvoja 
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tehnologije, ne bo nobenega upanja, da bi prepričali Indijo in Kitajsko, naj začneta uporabljati 
to tehnologijo, oziroma da ju prepričali, da bi moral prihodnji mednarodni sporazum o 
reševanju spremembe podnebja zahtevati uporabo te tehnologije. Z vsakim letom zamude se 
bodo ogromne količine CO2, ki jih proizvaja vedno več elektrarn na premog, še povečale, plin 
pa bo v ozračju ostal še mnogo desetletij.

Treba je odgovoriti na legitimne pomisleke javnosti glede uporabe tehnologije CCS, vendar je 
na njih treba gledati v širšem okviru. Nekateri menijo, da transport in shranjevanje inertnega 
CO2 predstavlja tveganje, vendar se ne more primerjati s transportom in shranjevanjem 
metana po vsej Evropi, ki je popolnoma rutinski. Ta strupeni, vnetljivi in eksplozivni 
toplogredni plin je shranjen na ducatih podzemnih lokacij ter je speljan po ceveh v milijone 
domov – kjer se celo kuri!

Tehnologija zajemanja CO2 je še vedno dokaj nezrela. Treba je razviti nove tehnologije, 
obstoječe pa izboljšati, da bodo zadostile potrebam velikih kurilnih naprav. Vseeno pa kaže, 
da je mogoče te ovire hitro premagati, opogumljajoče pa je tudi, da je Alstom maja 2008 
postal prvi večji proizvajalec, ki je izjavil, da bodo elektrarne, opremljene s tehnologijo CCS, 
dostopne na trgu po letu 2015, pod pogojem, da se bo kmalu začelo delo na predlaganih 
predstavitvenih projektih, ki nam bodo omogočali učenje prek gradnje, preizkušanje 
tehnologij in zmanjševanje stroškov.

Nekatere skrbi, da CO2 ni mogoče varno shraniti globoko pod zemljo, temveč bo uhajal v 
ozračje, kjer bo predstavljal nekakšno grožnjo zdravju ter tako izničil namen, zaradi katerega 
je bil sploh shranjen. Ogljikov dioksid je naravna sestavina zraka, ki ga dihamo, in le izjemno 
visoke koncentracije na specifični lokaciji bi morda lahko povzročile težave. IPCC 
predvideva, da stopnja uhajanja ne bo presegala 1 odstotka na vsakih 1000 let, kar je štirikrat 
daljše obdobje od celotne zgodovine industrijske civilizacije. Vseeno pa je po mnenju 
poročevalca vsakršno uhajanje, za katerega se lahko predvideva, da bo imelo negativen 
učinek na človeško zdravje ali okolje, nesprejemljivo.

Naše izkušnje s shranjevanjem CO2 so še vedno omejene. Zelo je pomembno, da se lokacije 
za območja shranjevanja izberejo previdno in na podlagi intenzivne preučitve, vendar bo do 
največjega tveganja za uhajanje prišlo med vbrizgavanjem in takoj po njem. Reševanja tega 
problema ne bi smeli naprtiti prihodnjim generacijam. Norveška vlada poroča, da po desetih 
letih vbrizgavanja na območju Sleipner pod Severnim morjem ni prišlo niti do uhajanja niti do 
migracije izven predvidenih omejitev. CO2 sčasoma postane bolj stabilen, verjetnost za 
uhajanje pa se še zmanjša.

Poročevalec ceni nasvete in priporočila, ki jih je pri pripravi tega poročila podala vrsta družb 
in organizacij.  Zlasti se zahvaljuje Komisiji za pomoč pri pripravi predlogov sprememb za 
revizijo in izboljšanje osnutka zakonodaje.  Vseeno pa ostajajo razlike glede pristopa in 
poročevalec prevzema izključno odgovornost za svoje sklepe in priporočila.

Ko se bo upošteval prihranek pri pravicah v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, bodo 
dolgoročni stroški uporabe sistemov CCS po pričakovanjih primerljivi z drugimi 
tehnologijami za pridobivanje električne energije, prvi akterji pa bodo plačali visoko ceno in 
bodo potrebovali določeno obliko javne podpore.  
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Evropski svet je marca 2007 podprl izgradnjo do 12 velikih elektrarn za prikaz uporabe CCS 
do leta 2015. Upati je, da bo dodatna finančna sredstva, potrebna za uresničitev tega načrta, 
mogoče zagotoviti pred začetkom veljavnosti te direktive.
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