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Pozmeňujúci návrh 1
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
jedinú dostupnú technológiu, 
prostredníctvom ktorej sa dá vo veľkom 
meradle a preukázateľne odstrániť uhlík 
z paliva na účely nízkouhlíkovej výroby 
elektrickej energie;

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
dostupnú technológiu, prostredníctvom 
ktorej sa dá vo veľkom meradle 
a preukázateľne zabrániť uvoľňovaniu 
emisií uhlíka do atmosféry, čo si žiaľ 
vyžaduje značné množstvo nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie, pričom by táto 
technológia mala k jej výrobe prispievať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
jedinú dostupnú technológiu, 
prostredníctvom ktorej sa dá vo veľkom 
meradle a preukázateľne odstrániť uhlík
z paliva na účely nízkouhlíkovej výroby 
elektrickej energie;

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
neistú  technológiu na odstránenie uhlíka z 
paliva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Vicky Ford
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Návrh stanoviska
Odsek A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
jedinú dostupnú technológiu, 
prostredníctvom ktorej sa dá vo veľkom 
meradle a preukázateľne odstrániť uhlík
z paliva na účely nízkouhlíkovej výroby 
elektrickej energie;

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje 
jedinú dostupnú technológiu, 
prostredníctvom ktorej sa dá vo veľkom 
meradle a preukázateľne odstrániť oxid 
uhličitý zo spaľovania fosílnych palív
na účely nízkouhlíkovej výroby elektrickej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v energetickom sektore existujú 
alternatívy k fosílnym palivám, vo 
viacerých priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však výrazné
zníženie emisií môže dosiahnuť iba
prostredníctvom CCS;

B. keďže v energetickom sektore existujú 
alternatívy k fosílnym palivám, vo 
viacerých priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však zníženie 
emisií môže dosiahnuť iba čistou 
technológiou. CCS je naopak technológia 
zameraná len na udržanie existujúcej 
úrovne emisií, nie na ich zníženie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v energetickom sektore existujú B. keďže v energetickom sektore existujú 
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alternatívy k fosílnym palivám, vo 
viacerých priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však výrazné 
zníženie emisií môže dosiahnuť iba 
prostredníctvom CCS;

viaceré funkčné alternatívy k fosílnym 
palivám, pričom vo viacerých 
priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však výrazné 
zníženie emisií môže dosiahnuť iba 
významnými opatreniami v oblasti 
energetickej účinnosti; keďže uhlík 
vyprodukovaný týmito priemyselnými 
odvetviami možno využiť na výrobu 
elektrickej energie, chemických výrobkov 
alebo dopravných palív (zachytávanie a 
využívanie uhlíka – CCU);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v energetickom sektore existujú 
alternatívy k fosílnym palivám, vo 
viacerých priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však výrazné 
zníženie emisií môže dosiahnuť iba 
prostredníctvom CCS;

B. keďže v energetickom sektore existujú 
alternatívy k fosílnym palivám, vo 
viacerých priemyselných odvetviach, ako 
v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či 
cementárskom priemysle, sa však výrazné 
zníženie emisií môže dosiahnuť iba 
prostredníctvom CCS; preto je rozvoj 
priemyselného CCS prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek Ba (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže budúcnosť uhlia v Európe by 
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sa mala zakladať na stabilnej rozvojovej 
stratégii, pretože uhlie je aj naďalej pre 
hospodárstvo EÚ mimoriadne dôležité;
keďže úlohou pre energetický mix EÚ po 
roku 2030 je poskytovať príležitosti na 
stabilný hospodársky rast, zachovať 
energetickú bezpečnosť členských štátov a 
rýchly rozvoj nových technológií vrátane 
uhoľných technológií;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek Ba (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže politiky prijaté v oblasti boja 
proti zmene klímy nemali očakávaný 
účinok a v mnohých prípadoch viedli k 
premiestneniu priemyslu v rámci EÚ a k 
zvýšeniu cien elektrickej energie, čo 
prispelo k zníženiu 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva a k chudobe európskeho 
obyvateľstva;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 9
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek Ba (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže rozsiahle zavádzanie 
zachytávania uhlíka bude naďalej 
zvyšovať cenu energie a ešte viac 
znižovať konkurencieschopnosť 
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európskeho priemyslu, pokiaľ sa táto 
technológia nezavedie na celosvetovej 
úrovni;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek Bb (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže boj proti zmene klímy môže byť 
úspešný, len ak sa celosvetovo zavedú 
osobitné opatrenia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce zdroje
energie na báze uhlíka, čo by takisto 
prispelo k rozmanitosti a bezpečnosti 
dodávok energie;

1. uznáva, že CCS vedie k energetickej 
sankcii, teda zvýši spotrebu energie (v 
rozmedzí od 11 % do 40 %)  na 
zachytávanie, stlačenie, prepravu a 
ukladanie uhlíka z elektrární; domnieva 
sa preto, že CCS členským štátom 
neumožní znížiť ich závislosť od dodávok 
energie na báze uhlíka v závislosti od 
aktuálneho dopytu, čo prispeje k 
bezpečnosti dodávok energie; je 
presvedčený, že zníženie emisií sa 
dosiahne znížením celkovej spotreby 
energie a prostredníctvom rýchleho
prechodu na obnoviteľné zdroje energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, a to tak, že 
budú mať ospravedlnenie na to, aby 
mohli pokračovať v činnostiach 
znečisťujúcich  fosílnymi palivami ako 
doteraz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali svoje zdroje 
energie na báze uhlíka, čo by takisto 
prispelo k rozmanitosti a bezpečnosti 
dodávok energie; zdôrazňuje však, že 
akékoľvek zvýšenie spotreby fosílnych 
palív v energetickom odvetví musí 
prebiehať zároveň s rozsiahlym 
využívaním CCS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie, pričom sa v 
EÚ zachovajú priemyselné pracovné 
miesta a vytvoria sa nové špecializované 
pracovné miesta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie a k 
znižovaniu emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že CCS môže členským 
štátom umožniť, aby v závislosti od 
aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

1. domnieva sa, že CCS by mohlo
členským štátom umožniť, aby v závislosti 
od aktuálneho dopytu využívali domáce 
zdroje energie na báze uhlíka, čo by 
takisto prispelo k rozmanitosti a 
bezpečnosti dodávok energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali ďalekosiahle opatrenia na podporu 
medzinárodnej spolupráce a využívania 
technológií na zmierňovanie účinkov 
zmeny klímy s cieľom naznačiť 
rozvíjajúcim sa hospodárstvam cestu 
smerom k rozvojovým alternatívam 
vrátane napr. technológiám CCS, ktoré sú 
menej náročné na uhlík;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že fosílne palivá budú v 
najbližších desaťročiach aj naďalej 
predstavovať najväčšiu zložku 
energetického mixu (podľa 
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Medzinárodnej agentúry pre energiu 75 % 
v roku 2030), čo znamená, že CCS je 
hodnotná technológia, ktorú treba ďalej 
rozvíjať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje že Medzinárodná agentúra 
pre energiu vo svojej správe o budúcnosti 
energetických technológií z roku 2012 
upozorňuje na to, že ak CCS nebude k 
dispozícii,  ďalšie investície potrebné na 
obmedzenie zvýšenia svetovej teploty 
maximálne o 2 stupne, by sa zvýšili o 
ďalších 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že pokiaľ sa CCS 
nestane súčasťou dlhodobej energetickej 
stratégie, výrazne to ohrozí vnútroštátne, 
únijné, ako aj celosvetové snahy o riešenie 
problematiky zmeny klímy;

2. poznamenáva, že začlenenie CCS do
dlhodobej energetickej stratégie môže
výrazne ohroziť vnútroštátne, únijné, ako 
aj celosvetové snahy o riešenie 
problematiky zmeny klímy, pretože sa 
zachová hospodárstvo založené na 
fosílnych palivách, aj keď vrchol lacnej 
ropy už bol dosiahnutý, a odkloníme sa od 
bezpečných možností, t. j.  obnoviteľných 
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zdrojov energie, opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti a znižovania 
celkovej spotreby energie;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že pokiaľ sa CCS 
nestane súčasťou dlhodobej energetickej 
stratégie, výrazne to ohrozí vnútroštátne, 
únijné, ako aj celosvetové snahy o riešenie 
problematiky zmeny klímy;

2. poznamenáva, že použitie technológií 
CCS môže výrazne ohroziť vnútroštátne, 
únijné, ako aj celosvetové snahy o riešenie 
problematiky zmeny klímy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že pokiaľ sa CCS nestane 
súčasťou dlhodobej energetickej stratégie, 
výrazne to ohrozí vnútroštátne, únijné, ako 
aj celosvetové snahy o riešenie 
problematiky zmeny klímy;

2. poznamenáva, že pokiaľ sa CCS nestane 
súčasťou dlhodobej energetickej stratégie, 
na jednej strane to výrazne ohrozí
vnútroštátne, únijné, ako aj celosvetové 
snahy o riešenie problematiky zmeny 
klímy, na druhej strane sa zachovajú ceny 
energie na konkurencieschopnej úrovni;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. je presvedčený, že politiky a stratégie 
CCS by sa mali vypracovať na základe 
jasného dôkazu o pozitívnom vplyve na 
životné prostredie, stabilitu hospodárstva 
EÚ, zamestnanosť v EÚ a na dostupnosť 
ceny energie pre verejnosť a pre 
priemysel;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 24
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov zmaril investície do 
CCS, a preto žiada, aby sa k energetickým 
cieľom Únie do roku 2030 v súlade s 
článkom 194 ods. 2 ZFEÚ zaujal 
technologicky neutrálny postoj, a to 
s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a 
zabezpečiť efektívnu konkurenciu medzi 
rôznymi nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ je v 
súlade s článkom 194 ZFEÚ, ktorý 
podporuje energetickú účinnosť a 
šetrenie energie, ako aj rozvoj nových a 
obnoviteľných foriem energie, čo sa musí 
zohľadniť v troch ambicióznych cieľoch 
v rámci energetických cieľov Únie do 
roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 3. domnieva sa, že s cieľom dosiahnuť 
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oblasti využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov zmaril investície do 
CCS, a preto žiada, aby sa k energetickým 
cieľom Únie do roku 2030 v súlade s 
článkom 194 ods. 2 ZFEÚ zaujal 
technologicky neutrálny postoj, a to 
s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a 
zabezpečiť efektívnu konkurenciu medzi 
rôznymi nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

dlhodobé ciele Európy eliminácie emisií 
uhlíka by nové nízkouhlíkové technológie 
nemali byť chápané ako vzájomnej 
konkurenčné, ale skôr ako vzájomne sa 
dopĺňajúce; zdôrazňuje, že tak 
obnoviteľné zdroje energie, ako aj CCS 
majú v budúcom energetickom mixe EÚ 
dôležitú úlohu; vyzýva preto tak 
obnoviteľné zdroje, ako aj CCS, aby mali 
k dispozícii prispôsobené mechanizmy na 
poskytnutie investičnej istoty v 
nadchádzajúcom balíku politík EÚ v 
oblasti energie a zmeny klímy do roku 
2030, v súlade s článkom 194 ods. 2 
ZFEÚ,  a to s cieľom vytvoriť rovnaké 
podmienky a zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov zmaril investície do CCS, a preto
žiada, aby sa k energetickým cieľom Únie 
do roku 2030 v súlade s článkom 194 
ods. 2 ZFEÚ zaujal technologicky 
neutrálny postoj, a to s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky a zabezpečiť 
efektívnu konkurenciu medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

3. domnieva sa, že investície do CCS 
maria záväzný cieľ EÚ v oblasti 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov a žiada revíziu plánovaného 
investovania do technológií CCS v 
prospech alternatívnych technológií 
zameraných na sekvestráciu a znižovanie 
emisií uhlíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov zmaril investície do CCS, a preto 
žiada, aby sa k energetickým cieľom Únie 
do roku 2030 v súlade s článkom 194 
ods. 2 ZFEÚ zaujal technologicky 
neutrálny postoj, a to s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky a zabezpečiť 
efektívnu konkurenciu medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov zmaril investície do CCS;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 28
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov zmaril investície do CCS, a preto 
žiada, aby sa k energetickým cieľom Únie 
do roku 2030 v súlade s článkom 194 
ods. 2 ZFEÚ zaujal technologicky 
neutrálny postoj, a to s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky a zabezpečiť efektívnu 
konkurenciu medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami;

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v 
oblasti využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov zmaril investície do CCS, a preto 
žiada, aby sa k energetickým cieľom Únie 
do roku 2030 v súlade s článkom 194 
ods. 2 ZFEÚ zaujal technologicky 
neutrálny postoj, a to s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky a zabezpečiť efektívnu 
konkurenciu medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými 
technológiami; poznamenáva, že tieto 
technológie musia byť 
konkurencieschopné a musia byť 
prínosom pre spotrebiteľov v podobe 
nižších cien energie; 

Or. lv
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Pozmeňujúci návrh 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov;

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov; verí 
preto, že nástroje na podporu projektov na 
úrovni EÚ by sa mali podporiť do takej 
miery, aby mohli skutočne stimulovať 
zapojenie podnikov do spolupráce s 
výskumnými centrami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 30
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov;

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena  
poznatkov boli potrebným krokom na 
posúdenie podrobností dlhodobejších 
opatrení na podporu znižovania emisií 
uhlíka a na podporu čistých technológií, 
čo znamenalo zníženie nákladov na ich 
vývoj; žiada preto o nepretržitú 
medzinárodnú spoluprácu medzi 
priemyslom vrátane inovatívnych MSP 
a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
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uplatňovanie najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov;

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov; zároveň 
pripomína výzvy v jednotlivých fázach 
výskumu a vývoja, ako aj v zavádzaní 
nových technológií na trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku 
prispejú k zníženiu nákladov spojených 

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich 
projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné 
vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS/CCU a v konečnom 
dôsledku môžu prispieť k zníženiu 
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so zavádzaním CCS; žiada preto o 
nepretržitú medzinárodnú spoluprácu 
medzi priemyslom vrátane inovatívnych 
MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov;

nákladov spojených so zavádzaním 
CCS/CCU; žiada preto o nepretržitú 
medzinárodnú spoluprácu medzi 
priemyslom vrátane inovatívnych MSP 
a inštitúciami, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva na užšiu spoluprácu so 
Spojenými štátmi a s Kanadou formou 
výmeny skúseností a osvedčených 
postupov týkajúcich sa činností v oblasti 
CCS v súvislosti s dialógom medzi USA a 
Kanadou o čistej energii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam 
pri zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby sa 
vyhýbali akejkoľvek priamej i nepriamej 
podpore CCS, keďže táto technológia 
príde príliš neskoro, ak vôbec príde, a 
nebude sa zavádzať v komerčnom 
rozsahu, v ktorom by včas zabránila 
nebezpečnej zmene klímy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam 
pri zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam 
rozvoja a testovania alternatívnych
technológií na účinné zachytávanie, 
obmedzenie a premenu CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam 
pri zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam
pri zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie; je 
presvedčený, že by sa mal tiež podporovať 
rozvoj technológií komerčného využitia 
oxidu uhličitého, ktoré by v budúcnosti 
mohli byť silným trhovým podnetom na 
investovanie do zariadení CCS;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 37
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným prekážkam 
pri zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť hlavným regulačným, 
finančným a sociálnym prekážkam pri 
zavádzaní CCS, medzi ktoré patrí 
napríklad udeľovanie povolení a 
financovanie, vytvorenie základne 
zručností spojených s CCS, rozvoj a 
testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie, a 
zdôrazňuje, že v súvislosti s využívaním 
tejto technológie je potrebná lepšia 
komunikácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že stimuly a politické 
opatrenia by mali byť zamerané tak na 
demonštráciu CCS, ako aj na následné 
operačné projekty dlhodobejšieho 
charakteru, pričom je nevyhnutné, aby 
poskytovali väčšiu istotu pre investície 
zo súkromného sektora; ďalej sa 
domnieva, že je potrebné, aby sa tieto 
stimuly a opatrenia efektívne rozdelili 
medzi sektor výroby elektrickej energie na 
jednej strane a CCS v rámci 
priemyselných výrobných procesov na 
druhej strane;

6. domnieva sa, že žiadne stimuly a 
politické opatrenia by nemali byť 
zamerané na demonštráciu sekvestrácie 
uhlíka, ani na následné operačné projekty 
dlhodobejšieho charakteru, ktoré 
propagujú využívanie fosílnych palív a 
pokračujú v tradícii rozsiahlych dotácií do 
tohto sektora;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že stimuly a politické 
opatrenia by mali byť zamerané tak na 
demonštráciu CCS, ako aj na následné 
operačné projekty dlhodobejšieho 
charakteru, pričom je nevyhnutné, aby 
poskytovali väčšiu istotu pre investície 
zo súkromného sektora; ďalej sa 
domnieva, že je potrebné, aby sa tieto 
stimuly a opatrenia efektívne rozdelili 
medzi sektor výroby elektrickej energie na 
jednej strane a CCS v rámci 
priemyselných výrobných procesov na 
druhej strane;

6. domnieva sa, že politické opatrenia 
zamerané na demonštráciu CCS aj CCU 
nesmú odkloniť zdroje preč od opatrení 
zameraných na  obnoviteľné zdroje 
energie, energetickú účinnosť a od 
znižovania celkovej spotreby energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Christian Ehler

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že na to, aby sa stalo 
CCS hospodársky použiteľné a 
environmentálne udržateľné, mali by byť 
demonštračné projekty na zachytávanie a 
ukladanie uhlíka zamerané na rozvoj 
stratégií na zachytávanie a využívanie 
uhlíka podmienených lokalitou, aby sa 
dosiahol uzavretý cyklus CO2, a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporili 
činnosti výskumu a technického rozvoja v 
príslušných technologických oblastiach; 

Or. en



PE516.964v01-00 22/31 AM\1002265SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných 
kvót oxidu uhličitého určená systémom 
EÚ na obchodovanie s emisiami (EU 
ETS) a následné príjmy z predaja 
emisných kvót z rezervy pre nových 
účastníkov (NER300) v rámci systému 
ETS neboli z podnikateľského hľadiska 
dostatočne atraktívne na to, aby zabezpečili 
včasné dlhodobé investície súkromného 
sektora do CCS;

7. nazdáva sa, že zavedené metódy na 
podporu demonštračných projektov 
využívajúce NER300 neboli
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili dlhodobé 
investície súkromného sektora do CCS, a 
že kapitálové výdavky, a predovšetkým 
prevádzkové náklady potrebné na tento 
typ technológie, sú stále príliš vysoké;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Romana Jordan

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných kvót 
oxidu uhličitého určená systémom EÚ
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a 
následné príjmy z predaja emisných kvót 
z rezervy pre nových účastníkov (NER300) 
v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili včasné 
dlhodobé investície súkromného sektora do 
CCS;

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných kvót
oxidu uhličitého v systéme
na obchodovanie s emisiami (ETS) 
spôsobená rozsiahlou podporou 
energetického sektora, hospodárskou 
krízou a následnými príjmami z predaja 
emisných kvót z rezervy pre nových 
účastníkov (NER300) v rámci systému 
ETS neboli z podnikateľského hľadiska 
dostatočne atraktívne na to, aby zabezpečili 
včasné dlhodobé investície súkromného 
sektora do CCS;

Or. sl
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Pozmeňujúci návrh 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných kvót 
oxidu uhličitého určená systémom EÚ 
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a 
následné príjmy z predaja emisných kvót 
z rezervy pre nových účastníkov (NER300) 
v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili včasné 
dlhodobé investície súkromného sektora do 
CCS;

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných kvót 
oxidu uhličitého určená systémom EÚ 
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a 
následné príjmy z predaja emisných kvót 
z rezervy pre nových účastníkov (NER300) 
v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili včasné 
dlhodobé investície súkromného sektora do 
CCS; vyzýva preto na urýchlenú dohodu o 
štrukturálnej reforme ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných 
kvót oxidu uhličitého určená systémom EÚ 
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a 
následné príjmy z predaja emisných kvót 
z rezervy pre nových účastníkov (NER300) 
v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili včasné 
dlhodobé investície súkromného sektora do 
CCS;

7. zdôrazňuje, že nízka cena emisných 
kvót oxidu uhličitého určená systémom EÚ 
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a 
následné príjmy z predaja emisných kvót 
z rezervy pre nových účastníkov (NER300) 
v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne 
atraktívne na to, aby zabezpečili včasné 
dlhodobé investície súkromného sektora do 
CCS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia, 
ktoré zabezpečia, že k realizácii prvých 
operačných projektov CCS v EÚ dôjde do 
roku 2020;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia, 
na podporu udržateľných a 
environmentálne bezpečných technológií 
na znižovanie emisií uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia, 
ktoré zabezpečia, že k realizácii prvých 
operačných projektov CCS v EÚ dôjde do 
roku 2020;

8. bez ohľadu na prebiehajúcu diskusiu o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
predložili ďalšie cielené politické 
opatrenia, ktoré poskytnú potrebnú 
finančnú podporu a zabezpečia, že k 
realizácii prvých operačných projektov 
CCS v EÚ dôjde do roku 2020;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 47
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia, 
ktoré zabezpečia, že k realizácii prvých 
operačných projektov CCS v EÚ dôjde do 
roku 2020;

8. v kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS 
odporúča členským štátom, ktoré chcú 
rozvíjať projekty CCS na svojom území, 
aby predložili doplňujúce politické 
opatrenia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia, 
ktoré zabezpečia, že k realizácii prvých 
operačných projektov CCS v EÚ dôjde do 
roku 2020;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v 
kontexte pretrvávajúcej diskusie o 
dlhodobej štrukturálnej reforme ETS – aby 
predložili doplňujúce politické opatrenia a 
flexibilnejší finančný model, ktoré 
zabezpečia, že k realizácii prvých 
operačných projektov CCS v EÚ dôjde do 
roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ 
by sa mala naďalej poskytovať, okrem 
iného aj prostredníctvom európskej 
priemyselnej iniciatívy v oblasti CCS 
a programu Horizont 2020;

9. domnieva sa, že na úrovni EÚ by sa 
nemala poskytovať žiadna podpora;
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 50
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ 
by sa mala naďalej poskytovať, okrem 
iného aj prostredníctvom európskej 
priemyselnej iniciatívy v oblasti CCS 
a programu Horizont 2020;

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ 
by sa mala naďalej poskytovať len na 
výskum a vývoj nových, bezpečných a 
čistých technológií s cieľom zabrániť 
nebezpečným dotáciám, ktoré by narušili 
trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ 
by sa mala naďalej poskytovať, okrem 
iného aj prostredníctvom európskej 
priemyselnej iniciatívy v oblasti CCS 
a programu Horizont 2020;

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ 
by sa mala naďalej poskytovať okrem 
iného aj prostredníctvom emisných 
výkonnostných noriem, a nie 
prostredníctvom programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili povedomie verejnosti o CCS a 
vyjadruje presvedčenie, že lepšie 
porozumenie technológii CCS má zásadný 
význam pre jej verejné prijatie, a teda aj 
pre jej zavedenie;

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili povedomie verejnosti o znižovaní 
spotreby energie, a vyjadruje presvedčenie, 
že lepšie porozumenie technológii CCS 
nemusí ešte zmeniť prijatie CCS zo strany 
verejnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili povedomie verejnosti o CCS a 
vyjadruje presvedčenie, že lepšie 
porozumenie technológii CCS má zásadný 
význam pre jej verejné prijatie, a teda aj 
pre jej zavedenie;

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili povedomie verejnosti 
o technológiách sekvestrácie a znižovania 
emisií uhlíka a vyjadruje presvedčenie, že 
lepšie porozumenie rôznym
technologickým možnostiam a ich 
výhodám má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov EÚ do roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili povedomie verejnosti o CCS a 
vyjadruje presvedčenie, že lepšie 
porozumenie technológii CCS má zásadný 
význam pre jej verejné prijatie, a teda aj 
pre jej zavedenie;

10. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
Eurobarometra európske obyvateľstvo vo 
veľkej miery nemá vedomosti o 
technológii CCS, ale tí, ktorí sú o nej 
informovaní, ju skôr podporujú; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zvýšili 
povedomie verejnosti o CCS a vyjadruje 
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presvedčenie, že lepšie porozumenie 
technológii CCS má zásadný význam pre 
jej verejné prijatie, a teda aj pre jej 
zavedenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že je potrebná 
rozhodujúca zmena vo vnímaní 
technológie verejnosťou a že prijatie 
uchovávania CO2 na pevnine zo strany 
verejnosti sa musí dosiahnuť skôr, ako by 
malo byť zavedenie CCS povinné; 
domnieva sa, že Komisia by mala začať 
kampaň na úrovní EÚ a poskytnúť 
informácie o najdôležitejších aspektoch 
CCS, pričom sa zameria na dopravnú 
infraštruktúru a proces uchovávania pod 
zemou;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
článok 6 Londýnskeho protokolu bude 
prekážkou cezhraničnej prepravy odpadu 
pochádzajúceho z CCS a následne tak 
obmedzí potenciál CCS v členských 
štátoch bez identifikovateľných úložísk;
žiada preto zmluvné strany, aby našli 

vypúšťa sa
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riešenie, ako je ratifikácia pozmeňujúceho 
návrhu z roku 2009 k článku 6, aby sa 
predišlo tomu, že sa tento článok stane 
prekážkou zavádzania CCS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
článok 6 Londýnskeho protokolu bude 
prekážkou cezhraničnej prepravy odpadu 
pochádzajúceho z CCS a následne tak 
obmedzí potenciál CCS v členských 
štátoch bez identifikovateľných úložísk;
žiada preto zmluvné strany, aby našli 
riešenie, ako je ratifikácia pozmeňujúceho 
návrhu z roku 2009 k článku 6, aby sa 
predišlo tomu, že sa tento článok stane 
prekážkou zavádzania CCS.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby analyzovala v 
akej miere by bolo potrebné zaviesť CCS v 
niektorých kľúčových termínoch, napr. do 
roku 2030, a predložila o tom správu, aby 
mohlo byť CCS výrazným prínosom k 
cieľom znižovania emisií do roku 2050;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Romana Jordan

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. je presvedčený, že v súlade so 
zásadami trvalo udržateľného rozvoja by 
sme mali podporovať nielen zachytávanie 
a uchovávanie uhlíka, ale aj výskum a 
inovácie týkajúce sa využívania CO2;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 60
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 11b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, 
že budú mať hlbšie vedomosti o 
potenciály CCS v priemyselných 
aplikáciách, pričom budú využívať 
odhady týkajúce sa emisií, technológií a 
nákladov, aby malo priemyselné CCS v 
krátkodobých a strednodobých politických 
rozhodovaniach výsadné postavenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 11c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11c. uznáva, že plánovanie je v právomoci 
členských štátov a vyzýva Komisiu, ako aj 
členské štáty a miestne vlády, aby širšie a 
dôslednejšie mapovali príležitosti CCS v 
priemyselných lokalitách s vysokými 
emisiami, čo významne pomôže 
rozhodnutiam týkajúcim sa infraštruktúry 
a ukladania; je presvedčený, že tieto 
lokality by mohli vytvoriť uzly a využívať 
možnosti spoločnej infraštruktúry;

Or. en


