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Predlog spremembe 1
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida trenutno edina
razpoložljiva tehnologija, pri kateri se 
ogljik dokazano v velikem obsegu odstrani 
iz goriv za proizvodnjo nizkoogljične 
električne energije;

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida trenutno razpoložljiva 
tehnologija, s katero je mogoče emisije 
ogljika dokazano v velikem obsegu
preusmeriti iz izpustov v ozračje, ki pa na 
žalost potrebuje veliko količino 
„nizkoogljične“ električne energije, ki naj 
bi jo pomagala proizvajati;

Or. en

Predlog spremembe 2
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida trenutno edina 
razpoložljiva tehnologija, pri kateri se 
ogljik dokazano v velikem obsegu odstrani
iz goriv za proizvodnjo nizkoogljične 
električne energije;

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida nezanesljiva
tehnologija za odstranjevanje ogljika iz 
goriv;

Or. en

Predlog spremembe 3
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida trenutno edina 
razpoložljiva tehnologija, pri kateri se
ogljik dokazano v velikem obsegu odstrani 
iz goriv za proizvodnjo nizkoogljične 
električne energije;

A. ker je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida trenutno edina 
razpoložljiva tehnologija, pri kateri se
ogljikov dioksid pri zgorevanju fosilnih
goriv za proizvodnjo nizkoogljične 
električne energije dokazano v velikem 
obsegu odstrani;

Or. en

Predlog spremembe 4
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v energetskem sektorju obstajajo 
alternative fosilnim gorivom, v številnih 
industrijskih sektorjih, kot so kemična, 
jeklarska in cementna industrija ter 
rafinerije, pa se znatno zmanjšanje emisij
lahko doseže samo z zajemanjem in 
shranjevanjem CO2;

B. ker v energetskem sektorju obstajajo 
alternative fosilnim gorivom, v številnih 
industrijskih sektorjih, kot so kemična, 
jeklarska in cementna industrija ter 
rafinerije, pa bi znatno zmanjšanje emisij
omogočila le čista tehnologija. Zajemanje 
in shranjevanje CO2 pa je tehnologija, 
namenjena samo ravnanju z obstoječo 
ravnijo emisij in ne njihovemu 
zmanjšanju;

Or. en

Predlog spremembe 5
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v energetskem sektorju obstajajo B. ker v energetskem sektorju obstaja več 
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alternative fosilnim gorivom, v številnih 
industrijskih sektorjih, kot so kemična, 
jeklarska in cementna industrija ter 
rafinerije, pa se znatno zmanjšanje emisij 
lahko doseže samo z zajemanjem in 
shranjevanjem CO2;

izvedljivih alternativ fosilnim gorivom, v 
številnih industrijskih sektorjih, kot so 
kemična, jeklarska in cementna industrija 
ter rafinerije, pa se znatno zmanjšanje 
emisij lahko doseže samo s korenitimi 
ukrepi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti; ker je mogoče CO2, ki ga 
proizvedejo ti industrijski sektorji, 
uporabiti za proizvodnjo električne 
energije, kemičnih proizvodov ali 
pogonskih goriv (zajemanje in uporaba 
CO2 - CCU);

Or. en

Predlog spremembe 6
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker v energetskem sektorju obstajajo 
alternative fosilnim gorivom, v številnih 
industrijskih sektorjih, kot so kemična, 
jeklarska in cementna industrija ter 
rafinerije, pa se znatno zmanjšanje emisij 
lahko doseže samo z zajemanjem in 
shranjevanjem CO2;

B. ker v energetskem sektorju obstajajo 
alternative fosilnim gorivom, v številnih 
industrijskih sektorjih, kot so kemična, 
jeklarska in cementna industrija ter 
rafinerije, pa se znatno zmanjšanje emisij 
lahko doseže samo z zajemanjem in 
shranjevanjem CO2; zato je prednostna 
naloga razvoj industrijskega zajemanja in 
shranjevanja CO2;

Or. en

Predlog spremembe 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker mora prihodnost premoga v 
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Evropi temeljiti na stabilni razvojni 
strategiji, saj je še naprej ključen za 
gospodarstvo EU; ker je izziv za 
energetsko mešanico EU po letu 2030 
zagotoviti priložnosti za trajno 
gospodarsko rast, obenem pa ohraniti 
zanesljivost oskrbe držav članic z energijo 
in hiter razvoj novih energetskih 
tehnologij, vključno s premogovnimi 
tehnologijami;

Or. pl

Predlog spremembe 8
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker sprejete politike na področju boja 
proti podnebnim spremembam niso imele 
pričakovanega učinka in so v mnogih 
primerih povzročile selitev industrije 
znotraj EU ter zvišanje cen električne 
energije, s čimer so prispevale k 
zmanjšanju konkurenčnosti evropskega 
gospodarstva in k revščini evropskih 
državljanov;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker bo obsežna uvedba zajemanja CO2
še bolj zvišala ceno električne energije in 
bo evropska industrija še bolj 
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nekonkurenčna, razen če se ta tehnologija 
uvede po celem svetu;

Or. lv

Predlog spremembe 10
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker se je proti podnebnim 
spremembam mogoče uspešno boriti 
samo, če se posamezni ukrepi izvajajo po 
celem svetu;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in
zanesljivosti oskrbe z energijo;

1. priznava, da zajemanje in shranjevanje 
CO2 povzroča energetske izgube, kar 
pomeni, da bo povečalo rabo energije (za 
11 % do 40 %) za zajemanje, stiskanje, 
transport in zakop CO2 iz elektrarn; zato
meni, da države članice s to tehnologijo ne 
bodo mogle zmanjšati svoje odvisnosti od 
oskrbe s fosilnimi viri energije na podlagi 
prilagajanja odjema, s čimer bi prispevale 
k zanesljivosti oskrbe z energijo; meni, da 
je za zmanjšanje emisij potrebno 
zmanjšanje skupne porabe energije in 
hiter prehod na obnovljive vire energije;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije
izkoriščajo na podlagi prilagajanja 
odjema in tako prispevajo tudi k 
raznolikosti in zanesljivosti oskrbe z 
energijo;

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije
izkoriščajo kot izgovor za nespremenjeno 
nadaljevanje z dejavnostmi, ki temeljijo 
na fosilnih gorivih in onesnažujejo okolje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije 
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo fosilne vire energije izkoriščajo 
na podlagi prilagajanja odjema in tako 
prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo; obenem 
poudarja, da mora biti vsako povečanje 
uporabe fosilnih goriv v energetskem 
sektorju povezano s povečano uporabo 
zajemanja in shranjevanja CO2;

Or. en

Predlog spremembe 14
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije 
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije 
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo, pri čemer 
ohranjajo industrijska delovna mesta in 
ustvarjajo nova strokovna delovna mesta v 
EU;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Alejo Vidal-Quadras

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije 
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije 
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije
izkoriščajo na podlagi prilagajanja odjema 
in tako prispevajo tudi k raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

1. meni, da bi države članice s to 
tehnologijo domače fosilne vire energije
lahko izkoriščale na podlagi prilagajanja 
odjema in tako prispevale tudi k 
raznolikosti in zanesljivosti oskrbe z 
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energijo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo daljnosežne ukrepe za 
pospeševanje mednarodnega sodelovanja 
in za spodbujanje uporabe tehnologij za 
blažitev posledic podnebnih sprememb, da 
bi rastoča gospodarstva usmerili k 
ogljično manj intenzivnim razvojnim 
alternativam, tudi na primer zajemanju in 
shranjevanju ogljika;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Alejo Vidal-Quadras

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da bodo fosilna goriva še 
desetletja predstavljala največji delež v 
energetski mešanici (75 % leta 2030 po 
mnenju Mednarodne agencije za 
energijo), zaradi česar je zajemanje in 
shranjevanje CO2 koristna tehnologija, ki 
jo je treba preučiti;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Alejo Vidal-Quadras

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da napovedi Mednarodne 
agencije za energijo glede energetskih 
tehnologij za leto 2012 poudarjajo, da bi 
se dodatne potrebe po naložbah v 
električno energijo, ki so potrebne, da 
dvig globalne temperature ne bi presegel 2 
°C, povečale za dodatnih 40 %, če 
zajemanje in shranjevanje CO2 ne bo na 
voljo;

Or. en

Predlog spremembe 20
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb hudo otežena, če se zajemanje 
in shranjevanje CO2 ne bo vključilo v 
dolgoročno energetsko strategijo;

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb morda hudo otežena, če se bo
zajemanje in shranjevanje CO2 vključilo v 
dolgoročno energetsko strategijo, saj se bo 
tako ohranilo gospodarstvo, ki temelji na 
fosilnih gorivih, čeprav je bil vrhunec 
nizkih cen nafte že dosežen, in se 
preusmerilo stran od možnosti brez 
obžalovanja, tj. obnovljivih virov energije, 
ukrepov za energetsko učinkovitost in 
zmanjšanja skupne porabe energije;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb hudo otežena, če se zajemanje 
in shranjevanje CO2 ne bo vključilo v 
dolgoročno energetsko strategijo;

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb morda hudo otežena, če se
uvede zajemanje in shranjevanje CO2;

Or. en

Predlog spremembe 22
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb hudo otežena, če se zajemanje 
in shranjevanje CO2 ne bo vključilo v 
dolgoročno energetsko strategijo;

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in 
svetovna prizadevanja ter prizadevanja 
Unije za reševanje problema podnebnih 
sprememb po eni strani hudo otežena, če 
se zajemanje in shranjevanje CO2 ne bo 
vključilo v dolgoročno energetsko 
strategijo, po drugi strani pa bo slednje 
ohranilo cene energije na konkurenčni 
ravni;

Or. lv

Predlog spremembe 23
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je politike in strategije na 
področju zajemanja in shranjevanja 
ogljika treba oblikovati samo na podlagi 
trdnih dokazov o pozitivnem učinku, ki ga 
bodo imele na okolje, na stabilnost 
industrije EU, na zaposlovanje v EU in na 
cenovno dostopnost energije za javnost in 
industrijo;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe
v to tehnologijo, in zato poziva k 
tehnološko nevtralnemu pristopu k 
energetskim ciljem Unije do leta 2030 v
skladu s členom 194(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da se ustvarijo 
enaki konkurenčni pogoji in zagotovi 
učinkovita konkurenca med različnimi 
tehnologijami z nizkimi emisijami ogljika;

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije v skladu s 
členom 194 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki spodbuja energetsko učinkovitost, 
varčevanje z energijo ter razvijanje novih 
in obnovljivih virov energije, kar se mora 
odražati v treh ambicioznih ciljih za 
energetske cilje Unije do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe 
v to tehnologijo, in zato poziva k 
tehnološko nevtralnemu pristopu k 
energetskim ciljem Unije do leta 2030 v 
skladu s členom 194(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da se ustvarijo 
enaki konkurenčni pogoji in zagotovi
učinkovita konkurenca med različnimi 
tehnologijami z nizkimi emisijami ogljika;

3. meni, da se nove nizkoogljične 
tehnologije ne smejo obravnavati kot 
medsebojno konkurenčne, temveč kot da 
druga drugo dopolnjujejo, da bi dosegli 
dolgoročne cilje Evrope glede 
dekarbonizacije; poudarja, da imajo tako 
obnovljivi viri energije kot tudi zajemanje 
in shranjevanje CO2 pomembno vlogo v 
prihodnji energetski mešanici EU; zato 
poziva, da je treba za obnovljive vire 
energije in za zajemanje in shranjevanje 
CO2 vzpostaviti prilagojene mehanizme za 
zagotovitev naložbene varnosti v 
prihajajočem svežnju ukrepov EU za 
energetsko in podnebno politiko za leto
2030, v skladu s členom 194(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da se ustvarijo 
enaki konkurenčni pogoji in zagotovi
poštena konkurenca med različnimi 
tehnologijami z nizkimi emisijami ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 26
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe 
v to tehnologijo, in zato poziva k
tehnološko nevtralnemu pristopu k 
energetskim ciljem Unije do leta 2030 v 
skladu s členom 194(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da se ustvarijo 
enaki konkurenčni pogoji in zagotovi 
učinkovita konkurenca med različnimi 
tehnologijami z nizkimi emisijami ogljika;

3. meni, da so obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabile naložbe 
v to tehnologijo, in poziva k spremembi 
načrtovanih naložb v tehnologijo 
zajemanja in shranjevanja CO2 v korist 
alternativnim tehnologijam za 
skladiščenje in zmanjšanje emisij ogljika;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Laurence J.A.J. Stassen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe v 
to tehnologijo, in zato poziva k tehnološko 
nevtralnemu pristopu k energetskim 
ciljem Unije do leta 2030 v skladu s 
členom 194(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da se ustvarijo enaki 
konkurenčni pogoji in zagotovi učinkovita 
konkurenca med različnimi tehnologijami 
z nizkimi emisijami ogljika;

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe v 
to tehnologijo;

Or. nl

Predlog spremembe 28
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe v 
to tehnologijo, in zato poziva k tehnološko 
nevtralnemu pristopu k energetskim ciljem 
Unije do leta 2030 v skladu s členom 
194(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da se ustvarijo enaki konkurenčni 
pogoji in zagotovi učinkovita konkurenca 
med različnimi tehnologijami z nizkimi 
emisijami ogljika;

3. meni, da je obvezni cilj EU glede 
obnovljivih virov energije oslabil naložbe v 
to tehnologijo, in zato poziva k tehnološko 
nevtralnemu pristopu k energetskim ciljem 
Unije do leta 2030 v skladu s členom 
194(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da se ustvarijo enaki konkurenčni 
pogoji in zagotovi učinkovita konkurenca 
med različnimi tehnologijami z nizkimi 
emisijami ogljika; ugotavlja, da morajo 
biti te tehnologije konkurenčne in morajo 
potrošnikom zagotoviti prednosti za v 
obliki nižjih cen energije;

Or. lv
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Predlog spremembe 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;
meni, da je v ta namen treba okrepiti 
instrumente za podpiranje projektov na 
ravni EU, da lahko resnično spodbujajo 
vključevanje podjetij v sodelovanje z 
raziskovalnimi središči;

Or. pl

Predlog spremembe 30
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja
nujni pogoji za podrobno načrtovanje
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

4. meni, da so bili podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja
nujen korak za podrobno ovrednotenje
dolgoročnih ukrepov v podporo
zmanjševanju emisij CO2 in čistim 
tehnologijam, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov za njihov razvoj; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
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zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 31
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;
istočasno opozarja na izzive različnih 
stopenj raziskav in razvoja ter na izzive pri 
uvajanju novih tehnologij na trge;(

Or. en

Predlog spremembe 32
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo tej 
tehnologiji, kar bo privedlo do nižjih 
stroškov njene uvedbe; zato poziva k 
stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 

4. meni, da so podpiranje začetnih 
projektov, učenje in izmenjava znanja 
nujni pogoji za podrobno načrtovanje 
dolgoročnih ukrepov v podporo
tehnologijama zajemanja in shranjevanja 
ogljika ter zajemanja in uporabe ogljika, 
kar lahko privede do nižjih stroškov njune
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industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

uvedbe; zato poziva k stalnemu 
mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi 
in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 33
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k tesnejšemu sodelovanju z 
ZDA in Kanado v obliki izmenjave 
strokovnega znanja in dobrih praks ob 
upoštevanju dejavnosti na področju 
zajemanja in shranjevanja CO2, 
opravljenih v okviru dialoga med ZDA in 
Kanado na področju čistih tehnologij;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj
odpravijo glavne ovire pri uvedbi te 
tehnologije, kot so izdajanje dovoljenj in 
financiranje, vzpostavljanje nabora znanj 
in spretnosti na področju zajemanja in 
shranjevanja CO2 ter razvijanje in 
preskušanje tehnologij za učinkovito 
zajemanje, prevoz in shranjevanje;

5. poziva Komisijo in države članice, naj
ne nudijo nikakršne neposredne ali 
posredne javne podpore zajemanju in 
shranjevanju CO2, saj bo ta tehnologija 
na voljo prepozno, če sploh kdaj, in se ne 
bo uporabljala v gospodarskem obsegu, ki 
bi pravočasno preprečil nevarne 
podnebne spremembe;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne ovire pri uvedbi te 
tehnologije, kot so izdajanje dovoljenj in 
financiranje, vzpostavljanje nabora znanj 
in spretnosti na področju zajemanja in 
shranjevanja CO2 ter razvijanje in 
preskušanje tehnologij za učinkovito 
zajemanje, prevoz in shranjevanje;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne ovire pri razvijanju in 
preskušanju alternativnih tehnologij za 
učinkovito zajemanje in pretvorbo ter 
zmanjšanje emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne ovire pri uvedbi te 
tehnologije, kot so izdajanje dovoljenj in 
financiranje, vzpostavljanje nabora znanj in 
spretnosti na področju zajemanja in 
shranjevanja CO2 ter razvijanje in 
preskušanje tehnologij za učinkovito 
zajemanje, prevoz in shranjevanje;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne ovire pri uvedbi te 
tehnologije, kot so izdajanje dovoljenj in 
financiranje, vzpostavljanje nabora znanj in 
spretnosti na področju zajemanja in 
shranjevanja CO2 ter razvijanje in 
preskušanje tehnologij za učinkovito 
zajemanje, prevoz in shranjevanje; meni, 
da je podporo treba zagotoviti tudi za 
razvoj komercialnih tehnologij, ki 
uporabljajo ogljikov dioksid in bi lahko v 
prihodnosti nudile močno tržno spodbudo 
za naložbe v infrastrukturo za zajemanje 
in shranjevanje ogljika;
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Or. pl

Predlog spremembe 37
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne ovire pri uvedbi te 
tehnologije, kot so izdajanje dovoljenj in 
financiranje, vzpostavljanje nabora znanj in 
spretnosti na področju zajemanja in 
shranjevanja CO2 ter razvijanje in 
preskušanje tehnologij za učinkovito 
zajemanje, prevoz in shranjevanje;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo glavne regulativne, finančne in 
družbene ovire pri uvedbi te tehnologije, 
kot so izdajanje dovoljenj in financiranje, 
vzpostavljanje nabora znanj in spretnosti 
na področju zajemanja in shranjevanja CO2
ter razvijanje in preskušanje tehnologij za 
učinkovito zajemanje, prevoz in 
shranjevanje, obenem pa poudarja potrebo 
po boljšem obveščanju o uporabi te 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morali biti ukrepi politike in 
spodbude usmerjeni tako k predstavitvi kot 
tudi poznejšim dolgoročnim operativnim 
projektom ter da morajo zagotoviti večjo 
varnost za naložbe zasebnega sektorja; 
meni tudi, da bi se morali ukrepi in 
spodbude učinkovito ločevati med 
sektorjem proizvodnje električne energije 
ter zajemanjem in shranjevanjem CO2 v 
okviru procesov industrijske proizvodnje;

6. meni, da nobeni ukrepi politike in 
spodbude ne smejo biti usmerjeni k 
skladiščenju CO2 kot tudi poznejšim 
dolgoročnim operativnim projektom, ki 
spodbujajo uporabo fosilnih goriv in 
nadaljujejo tradicijo visokih subvencij 
temu sektorju;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morali biti ukrepi politike in 
spodbude usmerjeni tako k predstavitvi kot 
tudi poznejšim dolgoročnim operativnim 
projektom ter da morajo zagotoviti večjo 
varnost za naložbe zasebnega sektorja; 
meni tudi, da bi se morali ukrepi in 
spodbude učinkovito ločevati med 
sektorjem proizvodnje električne energije 
ter zajemanjem in shranjevanjem CO2 v 
okviru procesov industrijske proizvodnje;

6. meni, da ukrepi politike, ki so usmerjeni 
k predstavitvi zajemanja in shranjevanja 
CO2 kot tudi zajemanja in uporabe CO2, 
ne smejo preusmeriti virov stran od 
obnovljivih virov energije, ukrepov za 
energetsko učinkovitost in zmanjšanja 
skupne porabe energije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Christian Ehler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da morajo biti predstavitveni 
projekti za zajemanje in shranjevanje CO2
usmerjeni v razvoj področnih strategij za 
zajemanje in uporabo ogljika za 
doseganje zaprtega kroga CO2, da se 
zagotovi gospodarska upravičenost in 
okoljska trajnost tehnologije zajemanja in 
shranjevanja CO2, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo 
raziskovalne dejavnosti in dejavnosti 
tehničnega razvoja na ustreznem 
tehnološkem področju; 

Or. en
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Predlog spremembe 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do 
katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in poznejših prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300), zgodnje
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

7. meni, da zaradi uveljavljenega načina 
za podpiranje predstavitvenih projektov s 
sredstvi v okviru rezerve NER300
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne in da 
so investicijski izdatki in predvsem 
operativni stroški, potrebni za to vrsto 
tehnologije, še vedno previsoki;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Romana Jordan

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do 
katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in poznejših prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300), zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika v 
sistemu za trgovanje z emisijami (ETS), ki 
je posledica obsežnih podpor v energetiki, 
gospodarske krize in poznejših prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300), zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

Or. sl

Predlog spremembe 43
Fiona Hall, Kent Johansson
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do 
katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in poznejših prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300), zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do 
katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in posledičnih prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300) zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne; zato 
poziva k nujnemu dogovoru o strukturni 
reformi sistema EU za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 44
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do 
katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in poznejših prihodkov 
od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za 
nove udeležence ETS (NER300), zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

7. poudarja, da zaradi nizke cene ogljika, 
do katere je privedel sistem EU za 
trgovanje z emisijami (ETS), in 
posledičnih prihodkov od prodaje 
dovoljenj v okviru rezerve za nove 
udeležence ETS (NER300), zgodnje 
dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne;

Or. en

Predlog spremembe 45
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 
članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike, ki bodo do leta 2020 omogočili 
prve operativne projekte te tehnologije v 
EU;

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 
članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike za spodbujanje trajnostnih in 
okoljsko varnih tehnologij za zmanjšanje 
emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 
članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike, ki bodo do leta 2020 omogočili 
prve operativne projekte te tehnologije v 
EU;

8. ne glede na tekočo razpravo o 
dolgoročni strukturni reformi sistema EU 
za trgovanje z emisijami poziva Komisijo 
in države članice, naj pripravijo druge, 
namenske ukrepe politike, ki bodo do leta 
2020 zagotovili nujno finančno podporo 
in omogočili prve operativne projekte te 
tehnologije v EU;

Or. pl

Predlog spremembe 47
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami predlaga državam članicam,
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članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike, ki bodo do leta 2020 omogočili 
prve operativne projekte te tehnologije v 
EU;

ki želijo razviti projekte zajemanja in 
shranjevanja CO2 na svojem ozemlju, naj 
pripravijo dopolnilne ukrepe politike;

Or. en

Predlog spremembe 48
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 
članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike, ki bodo do leta 2020 omogočili 
prve operativne projekte te tehnologije v 
EU;

8. v okviru razprave o dolgoročni 
strukturni reformi sistema EU za trgovanje 
z emisijami poziva Komisijo in države 
članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe 
politike in prožnejši finančni model, ki 
bodo do leta 2020 omogočili prve 
operativne projekte te tehnologije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 49
Laurence J.A.J. Stassen

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se morala podpora na ravni 
EU med drugim nadaljevati prek evropske 
industrijske pobude na področju 
zajemanja in shranjevanja CO2 ter 
programa Obzorje 2020;

9. meni, da na ravni EU ne sme biti 
zagotovljena nobena podpora;

Or. nl
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Predlog spremembe 50
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se morala podpora na ravni 
EU med drugim nadaljevati prek evropske 
industrijske pobude na področju 
zajemanja in shranjevanja CO2 ter 
programa Obzorje 2020;

9. meni, da bi se morala podpora na ravni 
EU nadaljevati le za raziskave in razvoj 
novih varnih in čistih tehnologij, da bi 
preprečili nevarne subvencije, ki bi 
izkrivljale trg; 

Or. en

Predlog spremembe 51
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se morala podpora na ravni 
EU med drugim nadaljevati prek evropske 
industrijske pobude na področju 
zajemanja in shranjevanja CO2 ter
programa Obzorje 2020;

9. meni, da bi se morala podpora na ravni 
EU med drugim nadaljevati prek
standardov emisijskih vrednosti in ne prek
programa Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 52
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
javnost ozaveščajo o tej tehnologiji, in 
meni, da je splošno poznavanje te 
tehnologije poglavitno za njeno sprejetje v 

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
javnost ozaveščajo o zmanjševanju porabe 
energije, in meni, da splošno poznavanje 
tehnologije zajemanja in shranjevanja 
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javnosti in torej za njen uspeh; CO2 ne bo nujno spremenilo njenega 
sprejetja v javnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
javnost ozaveščajo o tej tehnologiji, in 
meni, da je splošno poznavanje te 
tehnologije poglavitno za njeno sprejetje v 
javnosti in torej za njen uspeh;

10. poziva komisijo in države članice, naj 
javnost ozaveščajo o tehnologijah za 
skladiščenje in zmanjšanje emisij ogljika, 
in meni, da je splošno poznavanje različnih 
tehnoloških možnosti in njihovih koristi
poglavitno za dosego ciljev EU za leto 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 54
Alejo Vidal-Quadras

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
javnost ozaveščajo o tej tehnologiji, in 
meni, da je splošno poznavanje te 
tehnologije poglavitno za njeno sprejetje v 
javnosti in torej za njen uspeh;

10. poudarja, da evropski državljani po 
podatkih raziskave Eurobarometer še 
naprej povečini niso seznanjeni s 
tehnologijo zajemanja in shranjevanja 
CO2, vendar je za tiste, ki so z njo 
seznanjeni, bolj verjetno, da jo bodo 
podprli; poziva Komisijo in države članice, 
naj javnost ozaveščajo o tej tehnologiji, in 
meni, da je splošno poznavanje te 
tehnologije poglavitno za njeno sprejetje v 
javnosti in torej za njen uspeh;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. meni, da je potreben odločilen 
premik v dojemanju te tehnologije v 
javnosti in da je pred kakršnimi koli 
poskusi glede obvezne uporabe te 
tehnologije treba pridobiti javno 
odobravanje shranjevanja CO2 na 
kopnem; meni, da bi Komisija morala 
začeti evropsko kampanjo obveščanja o 
najpomembnejših vidikih zajemanja in 
shranjevanja CO2, ki bi se osredotočala 
na prometno infrastrukturo in postopek 
podzemnega shranjevanja;

Or. pl

Predlog spremembe 56
Yves Cochet
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, da bo člen 6 
Londonskega protokola oviral čezmejni 
prevoz odpadkov, nastalih pri zajemanju 
in shranjevanju CO2, in posledično omejil 
potencial te tehnologije v državah 
članicah brez jasno določenih območij 
shranjevanja; zato podpisnice poziva, naj 
poiščejo rešitev in na primer ratificirajo 
spremembo člena 6 iz leta 2009, da bodo 
zagotovile neovirano uvedbo zajemanja in 
shranjevanja CO2.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 57
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, da bo člen 6 
Londonskega protokola oviral čezmejni 
prevoz odpadkov, nastalih pri zajemanju 
in shranjevanju CO2, in posledično omejil 
potencial te tehnologije v državah 
članicah brez jasno določenih območij 
shranjevanja; zato podpisnice poziva, naj 
poiščejo rešitev in na primer ratificirajo 
spremembo člena 6 iz leta 2009, da bodo 
zagotovile neovirano uvedbo zajemanja in 
shranjevanja CO2.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj analizira in 
predloži poročilo o stopnji zajemanja in 
shranjevanja CO2, ki bi jo bilo treba 
uvesti do določenih ključnih datumov, tj. 
do leta 2030, da bi ta tehnologija znatno 
prispevala k ciljem zmanjšanja emisij do 
leta 2050;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Romana Jordan

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. meni, da moramo v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja poleg zajemanja in 
shranjevanja ogljika podpirati tudi 
raziskave in inovacije za uporabo CO2.

Or. sl

Predlog spremembe 60
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poziva države članice, naj zagotovijo 
boljše razumevanje možnosti tehnologije 
zajemanja in shranjevanja CO2 za 
industrijsko uporabo z uporabo emisij, 
tehnologije in napovedi stroškov, tako da 
se tej tehnologiji nameni večji poudarek 
pri kratkoročnih in srednjeročnih 
političnih odločitvah;

Or. en

Predlog spremembe 61
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. priznava, da je načrtovanje v 
pristojnosti držav članic ter poziva 
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Komisijo, države članice in lokalne 
oblasti, naj širše in skladnejše načrtujejo 
možnosti zajemanja in shranjevanja CO2
na industrijskih območjih z visokimi 
emisijami, kar bo znatno pospešilo 
odločitve v zvezi z infrastrukturo in s 
shranjevanjem; meni, da bi se lahko ta 
območja razvila v vozlišča in bi imela 
koristi od skupnih infrastrukturnih 
priložnosti;

Or. en


