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Pozměňovací návrh 80
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 
„Omezení celosvětové změny klimatu na 
dva stupně Celsia – Postup do roku 2020 
a na další období“ objasňuje, že pro 
snížení celosvětových emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 o 50 % je třeba snížit 
emise v rozvinutých zemích o 30 % do 
roku 2020 a o 60–80 % do roku 2050, že 
toto snížení je technicky proveditelné a že 
přínosy mnohonásobně převýší 
hospodářské náklady, ale pro dosažení 
tohoto cíle je třeba využít všechny 
zmírňující alternativy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že klimatická situace je vážnější, než se předpokládalo, a že bychom měli 
nést důsledky tohoto nového vědeckého chápání a zvýšit naše ambice, co se týče zmírňování 
následků změny klimatu, viz navrhovaná změna v bodě odůvodnění 3 a (nový) poslance 
Wijkmana. Donedávna vědecká shoda stanovovala bezpečnou oblast k tomu, abychom se 
vyhnuli nejtěžším dopadům změny klimatu, na úrovni 450 ppm, nové poznatky však ukazují, že 
kritická úroveň začíná již na 350 ppm. 

Pozměňovací návrh 81
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nedávné vědecké poznatky ukazují, 
že atmosférická koncentrace oxidu 
uhličitého musí být snížena pod 350 ppm. 
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Hlavním cílem by pro EU mělo být 
postupné odstranění emisí skleníkových 
plynů z používání fosilních paliv 
v Evropské unii do 1. ledna 2050, což by 
předpokládalo omezení emisí o 60 % do 
roku 2035 a o 80–90 % do roku 2050.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že klimatická situace je mnohem vážnější, než se předpokládalo, nedávné 
fórum pořádané v Tällbergu ve Švédsku s účastí vědců z NASA a ze Stockholm Environment 
Institute doporučuje, abychom atmosférický CO2 snížili pod úroveň 350 ppm (částic 
z milionu) s cílem zabránit katastrofálním dopadům. Donedávna vědecká shoda stanovovala 
bezpečnou oblast k tomu, abychom se vyhnuli nejtěžším dopadům změny klimatu, na úrovni 
450 ppm, nové poznatky však ukazují, že kritická úroveň začíná již na 350 ppm.

Pozměňovací návrh 82
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jednou z metod umožňujících zmírnění 
změny klimatu je zachycování a 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(CCS). Tato metoda spočívá v zachycování 
oxidu uhličitého (CO2) z průmyslových 
zařízení, jeho přepravě na úložiště a jeho 
injektování do vhodné geologické formace 
za účelem trvalého uložení. 

(4) Jednou z metod umožňujících zmírnění 
změny klimatu je zachycování a 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(CCS). Tato metoda spočívá v zachycování 
oxidu uhličitého (CO2) z průmyslových 
zařízení, jeho přepravě na úložiště a jeho 
injektování do vhodné podzemní
geologické formace za účelem trvalého 
uložení. 

Or. pl

Odůvodnění

Geologické skladování oxidu uhličitého (CCS) není jedinou metodou umožňující zmírnění 
změny klimatu.

V článku 3 tohoto dokumentu je zdůrazněno, že geologické skladování oxidu uhličitého (CCS) 
je procesem, který se uskutečňuje ve skalních formacích.
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Pozměňovací návrh 83
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Další forma sekvestrace uhlíku 
spočívá v přeměně celulózní biomasy na 
užitečné plyny a dřevěné uhlí. Dřevěné 
uhlí může být vloženo do půdy, čímž se 
významně zvýší úrodnost půdy a 
schopnost zadržovat vodu s pomalým 
uvolňováním. Pozorování reziduí 
dřevěného uhlí starých několik tisíc let 
prokázalo značnou stálost struktur, jaká 
by mohla být považována za způsob 
sekvestrace a ukládání uhlíku. Dřevěné 
uhlí by potom představovalo metodu 
sekvestrace uhlíku z atmosféry, a tudíž 
způsobilé pro uhlíkový kredit.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Metoda CCS je jen jedním z opatření 
vyvinutých pro boj se změnou klimatu, 
vedle využívání obnovitelných energií a 
zvyšování energetické úspory a 
energetické účinnosti. Členské státy by 
proto neměly zanedbávat financování 
opatření a další podporu, pokud jde 
o politiky úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie šetrné k životnímu 
prostředí. V této souvislosti nesmí rozvoj 
metody CCS za žádných okolností vést 
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k oslabení tohoto úsilí z výzkumného i 
finančního hlediska.

Or. en

Odůvodnění

V oznámení Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 2008 o plánovaném přijetí návrhů 
směrnic týkajících se opatření na boj proti změně klimatu, včetně zachycování a skladování 
uhlíku (CCS), dne 23. ledna 2008 Komise zdůraznila, že je zapotřebí realizovat veškerá 
opatření vedoucí k energetické úspoře a energetické účinnosti podporujícím udržitelný 
hospodářský rozvoj EU, především investováním do obnovitelných zdrojů energie a do snížení 
emisí CO2. Zachycování a skladování CO2 je jedním z těchto nástrojů, nikoli však jediným.

Pozměňovací návrh 85
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 8. a 9. března 2007 rovněž vybídla 
členské státy a Komisi k posílení výzkumu 
a vývoje a vypracování nezbytného 
technického, hospodářského a 
předpisového rámce za účelem odbourání 
existujících právních překážek a zahájení 
environmentálně bezpečného praktického
využívání metody CCS v nových tepelných 
elektrárnách, pokud možno do roku 2020.

(7) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 8. a 9. března 2007 rovněž vybídla 
členské státy a Komisi k posílení výzkumu 
a vývoje a vypracování nezbytného 
technického, hospodářského a 
předpisového rámce za účelem odbourání 
existujících právních překážek a podpory 
rozvoje infrastruktury, aby bylo zahájeno
environmentálně bezpečné praktické
využívání metody CCS v nových tepelných 
elektrárnách, pokud možno do roku 2020.

Or. pl

Odůvodnění

V původním textu byl kladem důraz na vytvoření regulačního rámce, aby byly odstraněny 
stávající právní překážky. Technické a hospodářské rámce však byly řešeny pouze okrajově. 
Nemá smysl vytvářet technický rámec a hospodářský rámec bez rozvoje infrastruktury.

Pozměňovací návrh 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
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Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zachycování, přeprava i skladování 
CO2 byly předmětem samostatných 
pilotních projektů, je však nutné je ještě 
začlenit do kompletního postupu metody 
CCS a je také ještě zapotřebí snížit 
náklady na tuto metodu. Největší projekty 
skladování CO2, na nichž se podílejí 
evropské podniky, jsou Sleipner 
v Severním moři (Statoil) a In Salah 
v Alžírsku (Statoil, PB a Sonatrach). 
Dalšími současnými pilotními projekty 
jsou Vattenfall ve Schwarze Pumpe 
v německém Braniborsku a projekt CCS 
realizovaný společností Total v oblasti 
Lacq ve Francii. 

Or. de

Odůvodnění

Objasnění změny v návrhu zprávy s cílem zdůraznit, že dosud realizované projekty nebyly 
demonstračními projekty, ale pilotními projekty.

Pozměňovací návrh 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zachycování, přeprava i skladování 
CO2 byly předmětem samostatných 
demonstračních projektů v rozsahu 
menším, než jaký je potřebný pro jejich 
průmyslové použití. Je však nutné je ještě 
začlenit do kompletního postupu metody 
CCS a je také ještě zapotřebí snížit 
náklady na tuto metodu. Hlavní projekty 
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skladování CO2, na nichž se podílejí 
evropské podniky, jsou Sleipner 
v Severním moři (Statoil) a In Salah 
v Alžírsku (Statoil, PB a Sonatrach). 
Probíhajícími projekty velkého rozsahu 
jsou Schwarze Pumpe v Německu 
(Vattenfall), projekt CCS v pánvi Lacq ve 
Francii (Total) a El Bierzo ve Španělsku 
(CIUDEN).

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě legislativního rámce pro úložiště 
by měly být co nejdříve zavedeny pobídky 
k dalšímu rozvoji této technologie, 
subvence na budování demonstračních 
elektráren, stejně jako právní rámec 
vytvořený členskými státy k zajištění 
přepravy, s cílem dosáhnout pokroku ve 
využívání metody CCS.

Or. de

Odůvodnění

Je jasně stanoveno, že jsou nezbytná další právní rozhodnutí, aby byla poskytována podpora 
technologiím CCS a demonstračním elektrárnám.
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Pozměňovací návrh 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě legislativního rámce pro úložiště 
by měly být co nejdříve zavedeny pobídky 
k dalšímu rozvoji této technologie, 
subvence na budování demonstračních 
elektráren, stejně jako právní rámec 
vytvořený členskými státy k zajištění 
přepravy, s cílem dosáhnout pokroku 
ve využívání metody CCS.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu se jasně stanoví, že je zapotřebí více právních rozhodnutí týkajících se metody CCS 
a demonstračních elektráren, stejně jako větší finanční podpora této metodě a demonstračním 
elektrárnám.

Pozměňovací návrh 90
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
geologická úložiště CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační 
projekty s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná i pro 
účely dalších platných právních předpisů 
Společenství. Skladování CO2

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
geologická úložiště CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se měla vztahovat 
zejména na demonstrační projekty pro 
komplexy zahrnující současně energetická 
zařízení s výkonem 300 MW nebo vyšší a 
úložné komplexy s celkovou zamýšlenou 
ukládanou kapacitou 100 kilotun CO2 nebo 
vyšší. Skladování CO2 v geologických 
formacích zasahujících mimo územní 
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v geologických formacích zasahujících 
mimo územní oblast působnosti této 
směrnice a skladování CO2 ve vodním 
sloupci by neměly být povoleny. 

oblast působnosti této směrnice by nemělo 
být povoleno, pokud neexistuje příslušná 
mezinárodní dohoda v této věci.
Skladování CO2 ve vodním sloupci se 
zakazuje.

Or. pl

Odůvodnění

Rozsah demonstračních projektů by měl být vymezen, nejen pokud jde o skladování CO2, ale 
také výrobu energie (výkon).

Pozměňovací návrh 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
geologická úložiště CO2 na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná i pro 
účely dalších platných právních předpisů 
Společenství. Skladování CO2
v geologických formacích zasahujících
mimo územní oblast působnosti této 
směrnice a skladování CO2 ve vodním 
sloupci by neměly být povoleny.

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat 
pouze na geologická úložiště CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná i pro 
účely dalších platných právních předpisů 
Společenství. Skladování CO v hustě 
obydlených oblastech by nemělo být 
povoleno v rámci územní oblasti 
působnosti této směrnice ani mimo tuto 
územní oblast. Skladování CO2 ve vodním 
sloupci a skladování v hloubce do 1 000 m 
pod mořským dnem by neměly být 
povoleny v rámci územní oblasti 
působnosti této směrnice ani mimo tuto 
územní oblast. Dále by geologické 
skladování CO2, včetně skladování 
v hloubce více než 1 000 m pod mořským 
dnem, nemělo být povoleno mimo územní 
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oblast působnosti této směrnice.
Skladování v geologických formacích pod 
mořským dnem by se mělo provádět pouze 
v souladu s mezinárodními dohodami, 
v nichž se členské státy a/nebo 
Společenství účastní.

Or. en

Odůvodnění

Mimo Evropskou unii neexistuje žádná jurisdikce pro geologické skladování CO2. Podle 
geologické vědy představuje skladování CO2 v hloubce do 1 000 m závažné riziko úniků. 
Mimoto vzhledem k tomu, že metoda nebyla nikdy použita ve velkém měřítku, existuje ještě 
řada nejasností týkajících se rizik pro veřejné zdraví. Dokud si nebudeme plně jisti tím, že 
nejsou žádná nepřijatelná rizika, neměli bychom si skladovat CO2 pod nohama.

Pozměňovací návrh 92
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
geologická úložiště CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační projekty 
s celkovou zamýšlenou ukládanou 
kapacitou 100 kilotun nebo vyšší. Tato 
mezní hodnota se jeví jako vhodná i pro 
účely dalších platných právních předpisů 
Společenství. Skladování CO
v geologických formacích zasahujících 
mimo územní oblast působnosti této 
směrnice a skladování CO ve vodním 
sloupci by neměly být povoleny.

(14) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
geologická úložiště CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na výzkumné projekty. Měla by 
se však vztahovat na demonstrační 
projekty. Skladování CO v geologických 
formacích zasahujících mimo územní 
oblast působnosti této směrnice a 
skladování CO ve vodním sloupci by 
neměly být povoleny.

Or. en
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Odůvodnění

Mezní hodnota pro demonstrační projekty mimo rámec této směrnice je příliš nízká a vedla by 
k tomu, že by řada demonstračních projektů byla nerealizovatelná.

Pozměňovací návrh 93
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po dokončení 12 demonstračních projektů 
by Komise na základě získaných 
zkušeností a v souvislosti 
s technologickým pokrokem měla 
vyhodnotit provoz a životaschopnost 
projektů a předložit o tom zprávu. Na 
základě této zprávy by Komise měla 
předložit návrh Evropskému parlamentu a 
Radě na změnu této směrnice a 
specifikovat technické prvky s cílem 
zahrnout výsledky posouzení vlivu na 
životní prostředí a zhodnocení 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Demonstrační projekty napomohou k získání nezbytných technických zkušeností týkajících se 
bezpečnosti a životaschopného využívání metody CCS. Po dokončení projektů by Komise měla 
tyto projekty vyhodnotit a poté předložit návrh za účelem úpravy stávajícího návrhu na 
směrnici v souladu s novými vědeckými poznatky a technologickým rozvojem.
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Pozměňovací návrh 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Posílená obnova uhlovodíku 
(obnova uhlovodíku navíc k tomu, co se 
vyprodukuje přirozeně, injektováním 
kapaliny nebo jiným způsobem) by měla 
být z působnosti této směrnice vyloučena. 
Posílená obnova uhlovodíku je 
hospodářsky životaschopnou aktivitou a 
jako taková se doposud uskutečňovala. 
Posílená obnova uhlovodíku přitom 
nezmírňuje klimatické emise, ale 
produkuje dodatečná fosilní paliva, 
a tudíž emise navíc. Geologické 
skladování podle této směrnice by tudíž 
tento postup mělo vyloučit.

Or. en

Odůvodnění

Posílená obnova uhlovodíku se již provádí a je hospodářsky životaschopnou aktivitou. 
Posílená obnova uhlovodíku nevede k čistému snížení emisí.

Pozměňovací návrh 95
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být upřednostněna systémová 
řešení, která musí umožňovat posílení 
celkové energetické účinnosti, například 
prostřednictvím přeměny uhlí na plyn, 
s následnou emisí plynu do sítě zemního 
plynu, kde může být poté dostupný pro 
distribuovanou kogeneraci nebo 
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trigeneraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu na 
základě stanovených požadavků.

(15) Při určení toho, zda je geologická 
formace vhodná k využití jako úložiště, se 
zahrnou kromě environmentálních 
a bezpečnostních kritérií, kterými se 
zabývá tato směrnice, také další významné 
zájmy ze strany členských států, zejména 
hospodářské a finanční zájmy spojené 
s ochranou zásobáren uhlovodíku, zájem 
členského státu o vysokou míru 
soběstačnosti ohledně uhlovodíku a zájmy 
členského státu jako vlastníka zásobáren 
uhlovodíku. Tyto významné zájmy nejsou 
touto směrnicí dotčeny. Členské státy by si 
měly ponechat právo rozhodovat 
o oblastech na svém území, z nichž lze 
vybírat úložiště. Patří sem právo 
členského státu nepovolit jakékoli 
skladování po částech nebo vcelku na 
svém území. Výběr vhodného úložiště je 
velmi důležitý, aby bylo možné zajistit 
stoprocentní zadržení CO2 na neomezenou 
dobu. Jako úložiště by proto měla být 
vybrána jedině taková lokalita, kde nehrozí 
významné riziko úniku a kde v žádném 
případě není pravděpodobný výskyt 
jakýchkoli významných dopadů na životní 
prostředí nebo zdraví. Toto by mělo být 
stanoveno prostřednictvím charakterizace a 
posouzení potenciálního úložného 
komplexu na základě stanovených 
požadavků.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh zmiňuje rizika pro životní prostředí nebo zdraví výlučně ve spojení s výběrem vhodného 
úložiště. Budou však existovat další významné zájmy v členských státech (zejména 
hospodářské a finanční), které souvisejí s výběrem zásobáren uhlovodíku. Je třeba jasně 
stanovit, že tyto zájmy nejsou směrnicí dotčeny.

Tato věta musí být zahrnuta s cílem jasně stanovit práva členského státu.

Pozměňovací návrh 97
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu na 
základě stanovených požadavků.

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí riziko úniku a kde 
v žádném případě není pravděpodobný 
výskyt jakýchkoli významných dopadů na 
životní prostředí nebo zdraví. Toto by mělo 
být stanoveno prostřednictvím 
charakterizace a posouzení potenciálního
úložného komplexu na základě 
stanovených požadavků. Při ukládání do 
hlubinných zásobníků slané vody 
(salinických aquiferů) by bylo užitečné 
zvážit případné budoucí využití pro 
zásobování pitnou vodou. Zároveň by 
měla být zajištěna průhlednost výběrového 
řízení umožněním veřejného přístupu 
k příslušným informacím a použitím 
právních předpisů Společenství týkajících 
se zapojení veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Pozměňovací návrh 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde nehrozí významné riziko 
úniku a kde v žádném případě není 
pravděpodobný výskyt jakýchkoli 
významných dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu na 
základě stanovených požadavků.

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde je prokázáno, že nehrozí 
riziko úniku a není žádné riziko 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
nebo zdraví. Toto by mělo být stanoveno 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu na 
základě stanovených požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby pouze bezpečné oblasti byly vybrány jako úložiště. Proto musí být dříve, než je 
úložiště vybráno, prokázáno, že neexistuje žádné riziko pro životní prostředí nebo veřejné 
zdraví.
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Pozměňovací návrh 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly provést 
realistické posouzení dostupné skladovací 
kapacity na svém území a do roku 2012 
zaslat svá posouzení Komisi. Tyto 
informace by měly být zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Dosud skutečně nevíme, kolik dostupné skladovací kapacity v Evropě je. Existují některé 
odhady, které se vzájemně liší, ale ve skutečnosti nejsou přesné. Je však nezbytné jasně 
stanovit, kolik CO2 můžeme opravdu uložit.

Pozměňovací návrh 100
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Členské státy by měly vypracovat 
postupy přezkoumávání na základě 
objektivních technických a 
environmentálních kritérií za účelem 
získání nezbytných informací 
umožňujících výběr úložišť pro 
skladování CO2. Tento druh 
přezkoumávání musí odpovídat 
požadavkům při získání povolení. Členské 
státy by měly zajistit, aby postupy pro 
nabídková řízení ohledně průzkumu 
úložišť pro skladování CO2 byly přístupné 
všem subjektům splňujícím základní 
požadavky a disponujícím potřebnými 
kapacitami, na základě objektivních, 
veřejně oznámených kritérií. S cílem 
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držitel povolení výhradní právo dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2
prozkoumat. Členské státy by měly zajistit, 
aby během tohoto období nebyla povolena 
žádná protichůdná využití daného 
geologického komplexu. 

chránit a podporovat investice do 
průzkumu a investování do míst pro 
úložiště CO2 by povolení k průzkumu měla 
být udělována na omezený objem 
skladování a na omezené období, během 
něhož by měl mít držitel povolení právo 
exkluzivity zajištěné členským státem. 

Or. pl

Odůvodnění

Postupy nabídkového řízení musí dovolovat spravedlivou hospodářkou soutěž, která umožní, 
aby si povolení zajistily technicky nejlépe připravené společnosti.

Pozměňovací návrh 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení administrativních postupů a zajištění investic.

Pozměňovací návrh 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Objektivní a veřejně oznámená kritéria nejsou dostačující k zajištění nediskriminace, která je 
však nezbytným kritériem, jež je zapotřebí zaručit na vnitřním trhu. Mimoto je třeba zajistit 
investice a omezit byrokracii.

Pozměňovací návrh 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Povolení by mělo být uděleno na základě nediskriminačních kritérií.

Pozměňovací návrh 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Provozovatelé 
úložišť by měli být plně oddělení od 
výrobců energie. Podle zásady 
znečišťovatel platí musí výrobci energie 
hradit náklady na skladování svých emisí 
CO2. Povolení ke skladování by měla být 
klíčovým nástrojem zajišťujícím 
dodržování zásadních požadavků směrnice 
a provádění geologického skladování 
způsobem bezpečným pro životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci energie by měli mít rovný přístup ke skladovacím kapacitám. Musí plně hradit 
náklady na zachycování, přepravu a skladování svých emisí CO2.

Pozměňovací návrh 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
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nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 

nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 
Provedené průzkumy a vynaložené 
nezbytné investice odůvodňují proto 
očekávání ze strany držitele povolení 
k průzkumu, že bude držitelem povolení 
ke skladování.

Or. en

Odůvodnění

Vytváří pobídky k provedení průzkumu.

Pozměňovací návrh 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. Subjekt 
provádějící průzkum, který zpravidla již 
vynaložil nemalé investice, by měl být 
zvýhodněn před konkurenty při udělování 
povolení ke skladování.

Or. de

Odůvodnění

Vytváří pobídky k provedení průzkumu.
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Pozměňovací návrh 107
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úložiště by neměla být provozována 
bez povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 

(17) Úložiště nesmějí být provozována bez 
povolení ke skladování. Povolení ke 
skladování by měla být klíčovým 
nástrojem zajišťujícím dodržování 
zásadních požadavků směrnice a provádění 
geologického skladování způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Ujasňuje to celou problematiku a neumožňuje, aby bylo provozováno úložiště bez povolení ke 
skladování.

Pozměňovací návrh 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Členské státy by měly mít možnost 
předkládat návrhy povolení ke skladování 
Komisi k ověření.
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Or. de

Odůvodnění

Omezení byrokracie a zajištění subsidiarity.

Pozměňovací návrh 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Členské státy by měly mít možnost 
předložit návrh povolení ke skladování 
Komisi k ověření.

Or. en

Odůvodnění

Omezení byrokracie a zajištění subsidiarity 
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Pozměňovací návrh 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Povolení ke skladování by měla být 
udělována příslušným orgánem v každém 
členském státě. Návrhy povolení ke 
skladování by měly být předkládány 
Komisi, která by měla mít šest měsíců na 
vydání závazného stanoviska. Příslušné 
orgány by se měly zdržet toho, aby přijaly 
rozhodnutí o konečném povolení dříve, 
než Komise vydá své stanovisko. Povolení 
ke skladování by mělo být uděleno, pouze 
pokud je závazné stanovisko Komise 
kladné. Tento přezkum na úrovni 
Společenství by měl pomoci zajistit 
jednotnost provádění požadavků směrnice 
ve Společenství 

Or. en

Odůvodnění

Závazný přezkum na úrovni Společenství je nezbytný k zajištění jednotnosti provádění 
příslušných požadavků. 

Pozměňovací návrh 111
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechny návrhy povolení 
ke skladování by měly být předkládány 
Komisi, aby k nim mohla ve lhůtě šesti 
měsíců od předložení vydat stanovisko. 
Příslušné vnitrostátní orgány by měly toto 
stanovisko vzít při rozhodování o udělení 
povolení v úvahu a případné odchýlení od 

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

stanoviska Komise by měly zdůvodnit. 
Tento přezkum na úrovni Společenství by 
měl pomoci zajistit jednotnost provádění 
požadavků směrnice ve Společenství, 
zohlednit případné přeshraniční otázky a 
měl by též zvýšit důvěru veřejnosti 
v metodu CCS, zejména v počáteční fázi 
provádění směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přezkum povolení ke skladování na úrovni Společenství by měl také zohlednit případné 
přeshraniční otázky související se skladováním CO2 v geologických formacích.

Pozměňovací návrh 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem posílit odpovědnost a průhlednost 
postupů pro udělování povolení by členské 
státy měly zajistit, aby pokud jde o postupy
pro udělování povolení k průzkumu a 
povolení ke skladování, veřejnost měla 
vhodný a účinný přístup k informacím, 
právo na účast a přístup ke spravedlnosti, 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí ve znění 
směrnice 2003/35/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 26. května 
2003. Tato druhá směrnice ustanovuje 
účast veřejnosti, pokud jde o vypracování 
některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí. Mění také, s ohledem 
na účast veřejnosti a přístup ke 
spravedlnosti, směrnice Rady 85/337/EHS 
a 96/61/ES, stejně jako směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
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2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
o přístupu veřejnosti k informacím 
v otázkách životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost by měla mít vhodný a účinný přístup k informacím, právo na účast a přístup ke 
spravedlnosti, pokud jde o postup udělování povolení k průzkumu a povolení ke skladování.

Pozměňovací návrh 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly předpokládat 
příspěvek z veřejných fondů na podporu 
soukromých projektů metody CCS pouze 
tam, kde je jasně navrhováno odpovídající 
snížení spotřeby energie při řízení této 
nové elektrárny vlivem nových technologií 
v porovnání se stávající metodou CCS.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění souladu s celkovým cílem EU přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a 
úspoře energie by členské státy, jakmile budou nové technologie schopny podporovat zařízení 
CCS a kdy má být cílů dosaženo prostřednictvím významného snížení spotřeby energie, mohly 
hrát důležitou úlohu poskytováním veřejných finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat a 
dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení ze 
strany provozovatele. Po odebrání povolení 
by měl příslušný orgán buď vydat nové 
povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té doby 
by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků. 
Úhradu vzniklých nákladů by měl 
v maximální možné míře nárokovat od 
bývalého provozovatele.

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat a 
dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 
pokud mu byl nahlášen jakýkoli únik nebo 
významné nesrovnalosti, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení ze 
strany provozovatele. Po odebrání povolení 
by měl příslušný orgán buď vydat nové 
povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té doby 
by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků. 
Úhradu vzniklých nákladů by měl 
nárokovat od bývalého provozovatele

Or. en

Odůvodnění

Úhradu případných vzniklých nákladů si příslušný orgán vyžádá od bývalého provozovatele. 
Konkrétní podmínky takového nárokování budou samozřejmě stanoveny příslušným 
vnitrostátním právním systémem. 

Pozměňovací návrh 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat a 
dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 

(19) Příslušný orgán by měl přezkoumat a 
dle potřeby aktualizovat nebo odebrat 
povolení ke skladování mimo jiné tehdy, 



AM\734307CS.doc 29/85 PE409.630v01-00
Externí překlad

CS

pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení ze 
strany provozovatele. Po odebrání povolení 
by měl příslušný orgán buď vydat nové 
povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té doby 
by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště, včetně všech 
z toho vyplývajících právních závazků.
Úhradu vzniklých nákladů by měl
v maximální možné míře nárokovat od 
bývalého provozovatele.

pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, pokud zprávy 
předložené provozovateli nebo provedené 
kontroly svědčí o nedodržení podmínek 
povolení nebo pokud se dozví o jakémkoli 
jiném nedodržení podmínek povolení ze 
strany provozovatele. Po odebrání povolení 
by měl příslušný orgán buď vydat nové 
povolení, nebo úložiště uzavřít. Do té doby 
by měl příslušný orgán převzít 
odpovědnost za úložiště a zajistit, aby 
úhrada jím vzniklých nákladů byla 
nárokována od bývalého provozovatele, 
v souladu se zásadou „znečišťovatel 
platí“.

Or. en

Odůvodnění

Tento systém by posílil Komisí vyžadovanou zásadu „znečišťovatel platí“. 

Pozměňovací návrh 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Pro účely posouzení, zda se 
injektovaný CO chová podle očekávání, 
zda nedochází k migraci nebo úniku a zda 
má případný zjištěný únik škodlivé účinky 
na životní prostředí nebo lidské zdraví, je 
zapotřebí provádět sledování. Za tímto 
účelem by měly členské státy 
prostřednictvím ověřování a validace
zajistit, aby během provozní fáze 
provozovatel sledoval úložný komplex 
a injektážní zařízení na základě plánu 
sledování vypracovaného podle 
konkrétních požadavků na sledování. Plán 
by se měl předkládat příslušnému orgánu 
ke schválení. V případě geologického 
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skladování pod mořským dnem se 
sledování musí přizpůsobit rovněž 
nejistotě a provozním obtížím spojeným 
s řízením metody CCS v mořském 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly kontrolovat kvalitu sledování prováděného provozovatelem. Dále by 
měla být přijata veškerá nezbytná opatření, jimiž se zabrání tomu, aby skladování CO2
narušovalo mořské prostředí. 

Pozměňovací návrh 117
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

K zabránění jakýmkoli důsledkům případného úniku pro zdraví nejen osob, ale i nejrůznějších 
činitelů ekosystému by sledování mělo zahrnovat dopady na všechny formy života. Je 
například důležité sledovat také dopady na místní mořské ekosystémy, vzhledem k tomu, že 
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jakýkoli negativní dopad by mohl mít přímé důsledky pro zdraví těchto ekosystémů a nepřímé 
dopady na lidské bytosti. Je proto nezbytné sledovat veškeré formy života.

Pozměňovací návrh 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení. 
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů a 
přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí, která by se měla použít 
na provozování úložišť podle této 
směrnice. Odpovědnost za škody na 
klimatu způsobené úniky je upravena 
zahrnutím úložišť do oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, která vyžaduje vyřazení 
povolenek na emise v případě emisí 
vzniklých únikem. Tato směrnice by navíc 
měla uložit provozovateli povinnost 
podniknout nápravná opatření v případně 
významných nesrovnalostí nebo úniků na 
základě plánu nápravných opatření 
předloženého příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu a schváleného tímto orgánem. 
Nepřijme-li provozovatel nezbytná 
nápravná opatření, měl by tato opatření 
přijmout příslušný orgán, který by měl 
požadovat úhradu nákladů od 
provozovatele.

(23) Jsou zapotřebí ustanovení upravující 
odpovědnost za škodu na místním životním 
prostředí a klimatu vzniklou v případě, že 
by se nepodařilo docílit trvalého zadržení.
Odpovědnost za škodu na životním 
prostředí (poškození chráněných druhů a 
přírodních stanovišť, vody a půdy) je 
upravena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí, která by se měla použít 
na přepravu CO2 pro účely geologického 
skladování a provozování úložišť podle 
této směrnice. Odpovědnost za škody na 
klimatu způsobené úniky je upravena 
zahrnutím úložišť do oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, která vyžaduje vyřazení 
povolenek na emise v případě emisí 
vzniklých únikem. Tato směrnice by navíc 
měla uložit provozovateli povinnost 
podniknout nápravná opatření v případně 
významných nesrovnalostí nebo úniků na 
základě plánu nápravných opatření 
předloženého příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu a schváleného tímto orgánem.
Nepřijme-li provozovatel nezbytná 
nápravná opatření, měl by tato opatření 
přijmout příslušný orgán, který by měl 
požadovat úhradu nákladů od 
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provozovatele. Náklady na nápravu škody 
na životním prostředí během přepravy a 
skladování v provozní fázi, při uzavírání a 
po uzavření by do té míry, v jaké nejsou 
kryty výše uvedenými nástroji, nebo v 
případě, že není k dispozici finanční 
zajištění nebo toto zajištění není 
adekvátní, měly být hrazeny z fondu 
společně financovaného z příspěvků 
provozovatelů úložišť a výrobců energie a 
spravovaného příslušným orgánem.
Z tohoto fondu by v případě, že není 
k dispozici finanční zajištění nebo toto 
zajištění není adekvátní, byly hrazeny i 
škody na majetku, zdraví apod.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2004/35/ES by se měla vztahovat i na přepravu CO2. Výrobci energie a 
provozovatelé úložišť by měli společně platit náklady na nápravu škody způsobené 
skladováním CO2. 

Pozměňovací návrh 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Provozovatel by měl i po uzavření 
úložiště zůstat odpovědný za údržbu, 
sledování a kontrolu, podávání zpráv a 
přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice, a to na základě 
plánu činnosti po uzavření předloženého 
příslušnému orgánu a schváleného tímto 
orgánem, a dále za plnění všech 
následných závazků podle jiných platných 
právních předpisů Společenství, až do 
převodu odpovědnosti za úložiště na 
příslušný orgán. 

(25) Provozovatel by měl i po uzavření 
úložiště zůstat odpovědný za údržbu, 
sledování a kontrolu, podávání zpráv a 
přijímání nápravných opatření podle 
požadavků této směrnice, a to na základě 
plánu činnosti po uzavření předloženého 
příslušnému orgánu a schváleného tímto 
orgánem, a dále za plnění všech 
následných závazků podle jiných platných 
právních předpisů Společenství, až do 
převodu odpovědnosti za úložiště na 
příslušný orgán. Provozovatel by měl po 
uzavření úložiště zůstat odpovědný po 
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dobu alespoň 100 let.

Or. en

Odůvodnění

Podle geologů může k problémům docházet i po více než 100 letech po uzavření úložiště.

Pozměňovací návrh 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Omezení byrokracie a zajištění subsidiarity.

Pozměňovací návrh 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Omezení byrokracie a zajištění subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Odpovědnost za úložiště by měla být 
převedena na příslušný orgán, jestliže a až 
budou všechny dostupné důkazy 
nasvědčovat tomu, že uložený CO2 bude 
zcela zadržen na neomezenou dobu. Za 
tímto účelem by měl provozovatel 
vypracovat zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předložit ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.
Všechny návrhy rozhodnutí o schválení by 
měly být předkládány Komisi, aby k nim 
mohla ve lhůtě šesti měsíců od předložení 
vydat závazné stanovisko. Schválení 
převodu ze strany příslušného 
vnitrostátního orgánu by mělo být vydáno, 
pouze pokud je závazné stanovisko 
Komise kladné. Stejně jako přezkum 
návrhů povolení ke skladování na úrovni 
Společenství by měl i přezkum návrhů 
rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti pomoci zajistit jednotnost 
provádění požadavků směrnice ve 
Společenství. Za obdobných právních
podmínek jako v rámci postupu pro 
udělování povolení by členské státy měly 
zajistit průhlednost a odpovědnost ve 
schvalování převodu tím, že poskytne 
veřejnosti vhodný a účinný přístup 
k informacím, právo na účast a přístup ke 
spravedlnosti.

Or. en

Odůvodnění

Závazný přezkum na úrovni Společenství je nezbytný k zajištění jednotnosti provádění 
příslušných požadavků. 
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Pozměňovací návrh 123
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li k 
odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Po převodu odpovědnosti 
by příslušný orgán neměl požadovat 
úhradu vynaložených nákladů od 
bývalého provozovatele.

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit pravidelné kontroly 
v místě a sledování by se mohlo omezit na 
úroveň, která dovoluje odhalit úniky nebo 
významné nesrovnalosti. Pokud je 
odhalen jakýkoli únik nebo významná 
nesrovnalost, měla by být přijata nezbytná 
nápravná opatření ze strany příslušného 
orgánu. V případech, kdy se uzavření 
úložiště a/nebo převod odpovědnosti 
zakládaly na nesprávných nebo chybných 
informacích, měl by provozovatel zůstat 
odpovědný za náklady na nápravná 
opatření a veškeré škody způsobené na 
lidském zdraví či na životním prostředí. Ve 
všech ostatních případech by se příslušné 
náklady měly hradit z fondu 
financovaného z příspěvků provozovatelů 
a spravovaného příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Sledování po převodu odpovědnosti poskytuje dodatečnou záruku, jejímž prostřednictvím se 
zajistí, aby úložiště zůstalo takové, jak se předpokládalo, případné uniky byly odhaleny a 
v případě potřeby byla přijata nezbytná nápravná opatření.
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Pozměňovací návrh 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být 
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li 
k odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Po převodu odpovědnosti 
by příslušný orgán neměl požadovat 
úhradu vynaložených nákladů od 
bývalého provozovatele.

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo 
pokračovat sledování ještě po dobu 
alespoň 100 let. Pokud je odhalen jakýkoli 
únik nebo významná nesrovnalost, měla 
by být přijata nezbytná nápravná opatření 
ze strany příslušného orgánu.
V případech, kdy se uzavření úložiště 
zakládalo na nesprávných nebo chybných 
informacích, měl by provozovatel zůstat 
odpovědný za náklady na nápravná 
opatření a veškeré škody způsobené na 
lidském zdraví či na životním prostředí. Ve 
všech ostatních případech by se příslušné 
náklady měly hradit z fondu společně 
financovaného z příspěvků provozovatelů 
úložišť a příspěvků výrobců energie a 
spravovaného příslušným orgánem.

 Or. en

Odůvodnění

Podle geologů může k problémům docházet i po více než 100 letech po uzavření úložiště. 
Výrobci energie a provozovatelé úložišť by měli společně platit náklady na nápravu škody 
způsobené skladováním CO2. 

Pozměňovací návrh 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Po převodu odpovědnosti by mělo být
umožněno ukončit sledování, které by 
nicméně mělo být obnoveno, dojde-li 
k odhalení úniků nebo významných 

(27) Po převodu odpovědnosti by se mohlo 
omezit sledování, které by nicméně mělo 
být plně obnoveno, dojde-li k odhalení 
úniků nebo významných nesrovnalostí. Po 
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nesrovnalostí. Po převodu odpovědnosti by 
příslušný orgán neměl požadovat úhradu 
vynaložených nákladů od bývalého 
provozovatele.

převodu odpovědnosti by příslušný orgán 
neměl požadovat úhradu vynaložených 
nákladů od bývalého provozovatele, pokud 
ke škodě nedošlo pochybením či 
nedbalostí provozovatele, a to i tehdy, 
pokud k této škodě došlo až po převodu 
podle článku 18.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl zachován určitý stupeň sledování v místě úložiště poté, kdy je úložiště 
uzavřeno a dokud nedojde k úplné stabilizaci vstřikovaného CO2.

Pozměňovací návrh 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání a po 
uzavření, závazků plynoucích ze začlenění 
do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES a závazků plynoucích z této 
směrnice v souvislosti s přijetím 
nápravných opatření v případě 
významných nesrovnalostí nebo úniků. 
Členské státy by měly zajistit, aby žadatel 
před podáním žádosti o povolení poskytl 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje. 

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zajistí reálnost splnění 
povinností při uzavírání a po uzavření, 
závazků plynoucích ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnic 2003/87/ES a 
2004/35/ES a závazků plynoucích z těchto 
směrnic v souvislosti s přijetím 
nápravných opatření v případě úniků nebo 
významných nesrovnalostí. Členské státy 
by měly zajistit, aby žadatel před podáním 
žádosti o povolení poskytl finanční 
zajištění ve formě finanční záruky nebo 
jiného rovnocenného nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Finanční zajištění by mělo být poskytováno s cílem zajistit, aby byly splněny povinnosti 
vyplývající ze směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES).
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Pozměňovací návrh 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání a po 
uzavření, závazků plynoucích ze začlenění 
do oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
a závazků plynoucích z této směrnice 
v souvislosti s přijetím nápravných 
opatření v případě významných 
nesrovnalostí nebo úniků. Členské státy by 
měly zajistit, aby žadatel před podáním 
žádosti o povolení poskytl finanční 
zajištění ve formě finanční záruky nebo 
jiného rovnocenného nástroje. 

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání a po 
uzavření, závazků plynoucích ze začlenění 
do oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
a závazků plynoucích z této směrnice 
v souvislosti s přijetím nápravných 
opatření v případě významných 
nesrovnalostí nebo úniků. Členské státy by 
měly zajistit, aby žadatel před použitím 
úložiště poskytl finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Snížení nákladů.

Pozměňovací návrh 128
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2 by se mohl stát podmínkou pro 
vstup na vnitřní trh s elektřinou a teplem 
nebo konkurenceschopnou existenci na 
něm, v závislosti na relativních cenách 
uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je vhodné 
učinit opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To by mělo 
být provedeno způsobem, který stanoví 

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

každý členský stát s uplatněním cílů 
rovného a otevřeného přístupu a 
s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 
skladovací kapacitě, která je k dispozici.
Vzhledem k tomu, že neexistuje 
infrastruktura pro skladování a přepravu 
CO2 v celém Společenství, členské státy by 
měly mít možnost udělovat výjimky 
z regulovaného přístupu třetí strany 
s cílem poskytovat pobídky k investicím do 
infrastruktury pro CO2. Členské státy by 
měly dále vytvořit mechanismy pro 
urovnávání sporů umožňující urychlené 
urovnání sporů ohledně přístupu 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byl přístup třetích stran k úložištím a přepravním sítím závislý na vnitrostátních 
závazcích snížit emise CO2, vedlo by to k nerovnému zacházení s provozovateli úložišť a 
přepravních sítí v různých členských státech. Je třeba poskytovat výjimky z regulovaného 
přístupu třetí strany k úložištím a přepravním sítím pro CO2.

Pozměňovací návrh 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2 by se mohl stát podmínkou pro 
vstup na vnitřní trh s elektřinou a teplem 
nebo konkurenceschopnou existenci na 
něm, v závislosti na relativních cenách 
uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je vhodné 
učinit opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To by mělo 
být provedeno způsobem, který stanoví 
každý členský stát s uplatněním cílů 
rovného a otevřeného přístupu a 

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2 by se mohl stát podmínkou pro 
vstup na vnitřní trh s elektřinou a teplem 
nebo konkurenceschopnou existenci na 
něm, v závislosti na relativních cenách 
uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je vhodné 
učinit opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To 
znamená, že provozovatelé přepravy by 
měli být plně oddělení od provozovatelů 
úložišť i uživatelů (tj. výrobců energie).
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s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 
skladovací kapacitě, která je k dispozici 
nebo která může být přiměřeně zajištěna, a 
dále s přihlédnutím k podílu svých 
celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování a 
geologického skladování CO2. Členské 
státy by měly dále vytvořit mechanismy 
pro urovnávání sporů umožňující 
urychlené urovnání sporů ohledně přístupu 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2. 

Uživatelé by měli nést veškeré náklady na 
přepravu CO2 z místa zachycení do místa 
uložení. Podmínky přístupu k přepravním 
sítím a úložištím by měly být stanoveny
každým členským státem s uplatněním cílů 
rovného a otevřeného přístupu a 
s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 
skladovací kapacitě, která je k dispozici 
nebo která může být přiměřeně zajištěna, a 
dále s přihlédnutím k podílu svých 
celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování a 
geologického skladování CO2. Členské 
státy by měly dále vytvořit mechanismy 
pro urovnávání sporů umožňující 
urychlené urovnání sporů ohledně přístupu 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci energie by měli mít rovný přístup ke skladovacím kapacitám. Musí plně hradit 
náklady na zachycování, přepravu a skladování svých emisí CO2.

Pozměňovací návrh 130
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO by se mohl stát podmínkou pro 
vstup na vnitřní trh s elektřinou a teplem 
nebo konkurenceschopnou existenci na 
něm, v závislosti na relativních cenách 
uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je vhodné 
učinit opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To by mělo 
být provedeno způsobem, který stanoví 

(29) Transparentní a nediskriminační
přístup k přepravním sítím a úložištím pro 
CO2 nezávisle na zeměpisné poloze 
možných uživatelů v rámci Evropské unie 
by se měl stát podmínkou pro vstup na 
vnitřní trh s elektřinou a teplem nebo 
konkurenceschopnou existenci na něm, 
v závislosti na relativních cenách uhlíku a 
CCS. Z tohoto důvodu je vhodné učinit 
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každý členský stát s uplatněním cílů 
rovného a otevřeného přístupu a 
s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 
skladovací kapacitě, která je k dispozici 
nebo která může být přiměřeně zajištěna, 
a dále s přihlédnutím k podílu svých 
celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování a 
geologického skladování CO2. Členské 
státy by měly dále vytvořit mechanismy 
pro urovnávání sporů umožňující 
urychlené urovnání sporů ohledně 
přístupu k přepravním sítím a úložištím 
pro CO2.

opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To by mělo 
být provedeno způsobem, který stanoví 
každý členský stát po konzultaci s Komisí, 
s uplatněním cílů rovného a otevřeného 
přístupu a s přihlédnutím mimo jiné 
k přepravní a skladovací kapacitě, která je 
k dispozici, a poptávce na přeshraniční 
přepravní toky CO.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zajistit, aby provozovatelé v členských státech jako Řecko nebyli neprávem 
znevýhodněni svou zeměpisnou polohou či možnými omezeními, pokud jde o rozvoj úložišť.

Pozměňovací návrh 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přístup k přepravním sítím a úložištím 
pro CO by se mohl stát podmínkou pro 
vstup na vnitřní trh s elektřinou a teplem 
nebo konkurenceschopnou existenci na 
něm, v závislosti na relativních cenách 
uhlíku a CCS. Z tohoto důvodu je vhodné 
učinit opatření umožňující potenciálním 
uživatelům získat tento přístup. To by mělo 
být provedeno způsobem, který stanoví 
každý členský stát s uplatněním cílů 
rovného a otevřeného přístupu a 
s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 

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

s přihlédnutím mimo jiné k přepravní a 
skladovací kapacitě, která je k dispozici 
nebo která může být přiměřeně zajištěna, a 
dále s přihlédnutím k podílu svých 
celkových závazků v souvislosti 
s omezením emisí CO2 dle mezinárodních 
právních aktů a právních předpisů 
Společenství, který členský stát zamýšlí 
splnit prostřednictvím zachycování a 
geologického skladování CO. Členské státy 
by měly dále vytvořit mechanismy pro 
urovnávání sporů umožňující urychlené 
urovnání sporů ohledně přístupu k 
přepravním sítím a úložištím pro CO.

Or. de

Odůvodnění

Objektivní a veřejně oznámená kritéria nejsou dostačující k zajištění nediskriminace, která je 
však nezbytným kritériem, jež je zapotřebí zaručit na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jsou zapotřebí ustanovení zajišťující, 
aby v případech přeshraniční přepravy 
CO2, přeshraničních úložišť nebo 
přeshraničních úložných komplexů 
příslušné orgány dotčených členských států 
plnily požadavky této směrnice a všech 
ostatních právních předpisů Společenství 
společně.

(30) Jsou zapotřebí ustanovení zajišťující, 
aby v případech přeshraniční přepravy 
CO2, přeshraničních úložišť nebo 
přeshraničních úložných komplexů 
příslušné orgány dotčených členských států 
plnily požadavky této směrnice a všech 
ostatních právních předpisů Společenství 
společně, stejně jako mezinárodních 
dohod, v nichž se členské státy a/nebo 
Společenství účastní. V tomto případě by 
se měla použít rovněž ustanovení článku 7 
směrnice 85/337/EHS.

Or. en
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Odůvodnění

V případě přeshraniční přepravy a/nebo skladování CO2 by se měly použít všechny požadavky 
směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí a také veškeré požadavky mezinárodních 
dohod, ve kterých se členské státy nebo Komise účastní. 

Pozměňovací návrh 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Příslušný orgán by měl vytvořit a vést 
rejstřík všech uzavřených úložišť a 
okolních úložných komplexů, včetně map 
jejich prostorového rozsahu, které vezmou 
příslušné vnitrostátní orgány v úvahu při 
příslušných postupech v souvislosti 
s plánováním a povolováním. Tento
rejstřík by měl být zároveň oznamován 
Komisi.

(31) Příslušný orgán by měl vytvořit a vést 
rejstřík všech činných a uzavřených 
úložišť a okolních úložných komplexů, 
včetně map jejich prostorového rozsahu, 
které vezmou příslušné vnitrostátní orgány 
v úvahu při příslušných postupech 
v souvislosti s plánováním a povolováním.
Tento rejstřík by měl být zároveň 
oznamován Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být registrována i činná úložiště. 

Pozměňovací návrh 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím použitelným 
na porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice. Tyto 
sankce by měly být účinné, přiměřené a 
odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit 
prováděcí pravidla k sankcím použitelným 
na porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice. Tyto 
sankce by měly být účinné, přiměřené a 
odrazující. Za závažné porušení povinností 
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vyplývajících z povolení uděleného podle 
této směrnice včetně povinnosti přijmout 
nápravná opatření, které má za důsledek, 
že CO2 je emitován do půdy, vzduchu 
nebo vody, by provozovatel měl dále být 
trestně odpovědný podle podmínek 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/XX/ES o trestněprávní ochraně 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění stejné úrovně ochrany životního prostředí a zdraví v celém Společenství by 
závažné porušení povinností vyplývajících z povolení uděleného podle této směrnice mělo 
spadat do oblasti trestně právních předpisů ve všech členských státech. 

Pozměňovací návrh 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Směrnice 85/337/EHS by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
zachycování a přepravu toků CO za účelem 
geologického skladování a dále na úložiště 
podle této směrnice. Směrnice 96/61/ES by 
měla být pozměněna tak, aby se vztahovala 
na zachycování toků CO za účelem 
geologického skladování ze zařízení, na 
něž se vztahuje uvedená směrnice. 
Směrnice 2004/35/ES by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
provozování úložišť dle této směrnice. 

(35) Směrnice 85/337/EHS by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
zachycování a přepravu toků CO za účelem 
geologického skladování a dále na úložiště 
podle této směrnice. Směrnice 96/61/ES by 
měla být pozměněna tak, aby se vztahovala 
na zachycování toků CO za účelem 
geologického skladování ze zařízení, na 
něž se vztahuje uvedená směrnice.
Směrnice 2004/35/ES by měla být 
pozměněna tak, aby se vztahovala na 
přepravu CO za účelem geologického 
skladování a provozování úložišť dle této 
směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice 2004/35/ES by se měla vztahovat i na přepravu CO2.

Pozměňovací návrh 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro přechod na nízkouhlíkovou (low-
carbon) výrobu energie je zapotřebí 
realizovat takové nové investice do výroby 
energie z fosilních paliv, které umožní 
významné snížení emisí. Z tohoto důvodu
by měla být pozměněna směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení a rozšířena o požadavek, aby 
všechna spalovací zařízení, pro která bylo 
původní stavební povolení nebo původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu této 
směrnice v platnost, měla v místě instalace 
vhodný prostor pro umístění zařízení 
nezbytného pro zachycování a stlačování 
CO2 a aby se posuzovala dostupnost 
vhodných úložišť a přepravních sítí a dále 
technická proveditelnost modernizace 
umožňující zachycování CO2.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení by měla být pozměněna a 
rozšířena o požadavek, aby nové spalovny 
s kapacitou 200 MW nebo vyšší mohly být 
povoleny pouze tehdy, pokud jsou jejich 
emise pod hranicí 350 g CO2/kWh. 

Or. en

Odůvodnění

K dosažení našich ambiciózních úkolů týkajících se klimatu je zapotřebí stanovit maximální 
úrovně emisí pro elektrárny.
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Pozměňovací návrh 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro
přepravu CO za účelem geologického 
skladování a geologické skladování oxidu 
uhličitého (dále jen „CO2“).

Or. en

Odůvodnění

Přeprava CO2 by rovněž měla spadat do rámce požadavků daných touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
environmentálně bezpečné geologické 
skladování oxidu uhličitého (dále jen 
„CO“) s cílem přispět k boji proti změně 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Prvotní cíl při vytváření regulačního rámce pro metodu CCS, s cílem zajistit, aby nevznikala 
jakákoli rizika pro zdraví nebo životní prostředí. 
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Pozměňovací návrh 139
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
environmentálně bezpečné geologické 
skladování oxidu uhličitého (dále jen 
„CO“).

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada na svém zasedání na jaře roku 2007 vyzvala členské státy a Komisi, aby 
zahájily environmentálně bezpečné praktické využívání metody CCS v nových tepelných 
elektrárnách, pokud možno do roku 2020.

Pozměňovací návrh 140
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“) a pro skladování 
dřevěného uhlí z celulózní biomasy 
v půdě.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se jedná o směrnici o geologickém skladování CO2, měly by být vzaty v úvahu všechny
metody skladování, zejména ty, které nevedou k žádnému riziku pro lidské zdraví ani životní 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 141
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“) s cílem přispět k boji 
proti změně klimatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“).

1. Tato směrnice vytváří právní rámec pro 
geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“) s cílem přispět k boji 
proti změně klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Tento dodatek jasně stanoví skutečný cíl sekvestrace CO2, jímž je napomoci boji proti změně 
klimatu. S ohledem na výklad ostatních ustanovení této směrnice je důležité tento cíl uvést.

Pozměňovací návrh 143
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

poskytnutí alternativního řešení 
k uvolňování CO2 do ovzduší, a to pomocí 
jeho trvalého a bezpečného zadržení pod 
zemí takovým způsobem, který 
znemožňuje negativní dopady na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí. 
Geologické skladování CO2 je vnímáno 
pouze jako postup inter partes s cílem co 
možná nejrychleji zastavit změnu klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice může být považována za přijatelnou, pouze pokud stanoví zadržení CO2
způsobem, který je trvalý, bezpečný a který by neměl mít negativní dopady na lidské zdraví ani 
na životní prostředí. Geologické skladování CO2 není udržitelné, trvalé řešení, pokud jde 
o změnu klimatu, ale tzv. „koncové řešení“. Proto by mělo být vnímáno pouze jako postup 
inter partes, kdy se přemění na nízkouhlíkové hospodářství.

Pozměňovací návrh 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé a bezpečné zachycování CO2 pod 
zemí takovým způsobem, který 
znemožňuje jakékoli riziko negativního 
dopadu na životní prostředí nebo na lidské 
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

CO2 musí být skladován bezpečně a trvale.
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Pozměňovací návrh 145
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO takovým způsobem, 
který znemožňuje negativní účinky na 
životní prostředí a obyvatele 
v bezpečnostní zóně v okruhu do 500 m od 
místa injektování.

Or. pl

Odůvodnění

Je nezbytné zahrnout pojem „bezpečnostní zóna“.

Pozměňovací návrh 146
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přísnější znění, aby nebyl dán prostor nesprávnému výkladu, pokud jde o cíl této směrnice, 
jímž je environmentálně bezpečné skladování CO2 v geologických formacích.
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Pozměňovací návrh 147
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tento doplněk jasně stanoví, že vedle boje proti změně klimatu je prvotním cílem této 
směrnice znemožnit negativní účinky na životní prostředí a že omezení takových účinků 
postačuje, pouze pokud znemožnění není prakticky možné. Za tím účelem odráží znění jiných 
obdobných směrnic o životním prostředí (článek 1 směrnice o integrované prevenci a 
omezování znečištění).



AM\734307CS.doc 53/85 PE409.630v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 149
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účelem geologického skladování je 
trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, 
který znemožňuje nebo co možná nejvíce 
omezuje negativní účinky na životní 
prostředí a případné následné riziko pro 
lidské zdraví. Účelem ukládání dřevěného 
uhlí do půdy je posílit úrodnost a zajistit 
zadržování vody, stejně jako sekvestraci 
uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se má jednat o směrnici o geologickém skladování CO2, měly by být vzaty v úvahu 
všechny metody skladování, zejména ty, které nevedou k žádnému riziku pro lidské zdraví ani 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 150
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, aby při 
geologickém skladování CO2 nebylo 
ohroženo lidské zdraví, nebylo poškozeno 
životní prostředí a zejména nebyla 
ohrožena voda, vzduch, půda, rostliny ani 
zvířata.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí ustanovení obdobná těm, jež jsou obsažena v jiných 
směrnicích, například v rámcové směrnici o odpadech, a posiluje hledisko ochrany lidského 
zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na geologické 
skladování CO na území členských států, 
jejich výlučné hospodářské zóny a jejich 
kontinentální šelfy ve smyslu Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS). 

1. Tato směrnice se vztahuje pouze na 
geologické skladování CO na území 
členských států, jejich výlučné 
hospodářské zóny a jejich kontinentální 
šelfy ve smyslu Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS). Posílená obnova uhlíku bude 
z působnosti této směrnice vyňata.

Or. en

Odůvodnění

Posílená obnova uhlovodíku se již provádí a je hospodářsky životaschopnou aktivitou.  Kromě 
toho posílená obnova uhlovodíku nevede nutně k čistému snížení emisí.

Pozměňovací návrh 152
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů.

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů s výjimkou
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skladování CO pro trvalé zadržení nebo 
průmyslové skladování pod ložisky ropy 
nebo zemního plynu za účelem jejich 
lepšího využití nebo v případech, kdy by to 
mohlo zlepšit bezpečnost na pracovišti 
v uhelných dolech s vysokým obsahem 
methanu.

Or. pl

Odůvodnění

Odkazuje se na možnost aktivního využití skladování CO2 v souvislosti s těžbou fosilních 
paliv.

Pozměňovací návrh 153
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů. 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů ani na 
geologické skladování CO2 nebo směsí 
zemního plynu obsahujících CO2
vstřikovaných za účelem vyššího 
zužitkování uhlovodíku a jako opatření ke 
zvýšení účinnosti tohoto zužitkování do 
úložišť.

Or. en

Odůvodnění

Nebylo jednoznačně stanoveno, že injektování CO2 pro účely lepšího zužitkování uhlovodíku 
(posílená obnova ropy nebo zemního plynu) je vyňata z působnosti této směrnice nebo že tato 
směrnice popřípadě ponechává tuto otázku na výkladu ze strany členských států. Jasné 
stanovení je velmi potřebné. 
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Pozměňovací návrh 154
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů. 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 
geologické skladování CO2 prováděné za 
účelem výzkumu, vývoje nebo testování 
nových výrobků a postupů. Měla by se 
však použít na demonstrační a komerční 
projekty s celkovým zamýšleným úložištěm 
100 kilotun a více.

 Or. en

Odůvodnění

Záměrem je nevylučovat použití této směrnice pro komerční projekty skladování CO2.

Pozměňovací návrh 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skladování CO2 v geologických 
formacích zasahujících mimo územní 
oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno. 

3. Skladování CO2 v úložištích s úložným 
komplexem zasahujícím mimo územní 
oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno. To neplatí v případech, kdy je 
pro celý úložný komplex zaručena úroveň 
ochrany srovnatelná s tou, jaká je 
stanovená v této směrnici. 

Or. de

Odůvodnění

Geologické formace mohou zaujímat tisíce kilometrů. V souvislosti s tím by zákaz týkající se 
skladování v geologických formacích zasahujících za hranice EU byl užitečný. Pokud je však 
CO2 skladován v úložišti s úložným komplexem zasahujícím za hranice EU, je zapotřebí 
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zajistit, aby skladovaný CO2 nemohl uniknout beztrestně na druhou stranu hranice. 

Pozměňovací návrh 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skladování CO v geologických 
formacích zasahujících mimo územní 
oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno. 

3. Geologické skladování CO včetně 
skladování pod mořským dnem mimo 
územní oblast stanovenou v odstavci 1 není 
dovoleno. Skladování CO2 pod mořským 
dnem bude dále vykonáváno v souladu 
s mezinárodními dohodami, v nichž se 
členské státy a/nebo Společenství účastní.

Or. en

Odůvodnění

Podle geologické vědy znamená skladování CO2 v hloubce do 1 000 m závažné riziko úniků. 
Do budoucna by měly být respektovány mezinárodní dohody a požadavky týkající se 
skladování CO2. 

Pozměňovací návrh 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skladování CO ve vodním sloupci není 
dovoleno.

4. Skladování CO2 ve vodním sloupci, ať 
již v oblasti podle odstavce 1 nebo mimo 
ni, není dovoleno.

Or. en

Odůvodnění

Skladování CO ve vodním sloupci není dovoleno.
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Pozměňovací návrh 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Skladování CO2 v hustě obydlených 
oblastech není dovoleno.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že metoda nebyla nikdy použita ve velkém měřítku, existuje ještě řada 
nejasností týkajících se rizik pro veřejné zdraví. Dokud si nebudeme plně jisti tím, že nejsou 
žádná nepřijatelná rizika, neměli bychom si skladovat CO2 pod nohama.

Pozměňovací návrh 159
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „geologickým skladováním CO2“ 
rozumí injektování toků CO2 do 
podzemních geologických formací a jejich 
skladování v těchto formacích;

(1) „geologickým skladováním CO“ 
rozumí injektování toků CO do 
podzemních geologických formací a jejich 
skladování v těchto formacích trvale nebo 
po dlouhou dobu z geologického měřítka;

Or. en

Odůvodnění

Ke zvýšení důvěry veřejnosti v pozitivní účinky metody CCS.
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Pozměňovací návrh 160
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „geologickým skladováním CO2“ 
rozumí injektování toků CO2 do 
podzemních geologických formací a jejich 
skladování v těchto formacích;

(1) „geologickým skladováním CO2“ 
rozumí injektování toků CO2 do 
environmentálně bezpečných podzemních 
geologických formací a jejich skladování 
v těchto formacích;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „posílenou obnovou uhlíku“ rozumí 
obnova uhlovodíku navíc k tomu, co se 
vyprodukuje přirozeně, injektováním 
tekutiny nebo jiným způsobem;

Or. en

Odůvodnění

Definice posílené obnovy uhlovodíku.
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Pozměňovací návrh 162
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná ke 
geologickému skladování CO2;

(3) „úložištěm“ rozumí určená plocha 
včetně jejích obslužných zařízení a níže 
ležícího prostoru, vymezeného 
hloubkovým intervalem, k účelům 
skladování CO2;

Or. en

Odůvodnění

Podle našeho názoru nejsou termíny „úložiště“, „úložný komplex“ a „geologické formace“ 
používány správně v celém návrhu, včetně definic v článku 3. Právní předpisy Společenství 
týkající se jaderných odpadů poskytují pro tuto směrnici vynikající základ. Pojem „úložiště“ 
znamená zeměpisné určení skladování, určenou plochu, níže ležící prostor, jeho právní 
ochranu a obecně jeho obslužná zařízení.

Pozměňovací návrh 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná ke 
geologickému skladování CO2;

(3) „úložištěm“ rozumí vymezená oblast 
v rámci konkrétní geologické formace 
užívaná ke geologickému skladování CO;

Or. en

Odůvodnění

Některé geologické formace jsou velmi rozsáhlé a mohlo by se o ně dělit více států  Mělo by 
být možné rozdělit jednu geologickou formaci na více úložišť, aby pro každé z nich mohlo být 
vydáno samostatné povolení.
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Pozměňovací návrh 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“  rozumí konkrétní
geologická formace užívaná ke 
geologickému skladování CO;

(3) „úložištěm“ rozumí definovatelná 
oblast v rámci geologické formace užívaná 
ke geologickému skladování CO;

Or. de

Odůvodnění

V technickém smyslu je úložiště menší – definovatelnou – oblastí v rámci větší geologické 
formace. [Translator’s note: The reference in the original to the German term ‘besondere’ 
does not affect the EN text.]

Pozměňovací návrh 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná ke 
geologickému skladování CO2;

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní část 
geologické formace, která je vhodná ke 
geologickému skladování CO2;

Or. en

Odůvodnění

Konkretizace.
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Pozměňovací návrh 166
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „úložištěm“ rozumí konkrétní 
geologická formace užívaná ke 
geologickému skladování CO2;

3) „úložištěm“ rozumí konkrétní místo, 
v rámci geologické formace, užívané ke 
geologickému skladování CO2;

Or. pl

Odůvodnění

„Úložiště“ neznamená totéž jako „geologická formace“. CO2 není skladován v celé 
geologické formaci; spíše je skladován na konkrétních místech v rámci dané formace.

Pozměňovací návrh 167
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „geologickou formací“ rozumí 
litostratigrafická jednotka, v níž lze nalézt 
a zmapovat různé vrstvy hornin; 

(4) „geologickou formací“ rozumí základní
litostratigrafická jednotka, v níž lze nalézt 
různé horniny, a je tak možné vypracovat 
popis a různé geologické mapy (mimo jiné 
i geologické inženýrské mapy) v souladu 
s přílohami I a II;

Or. pl

Odůvodnění

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.
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Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Pozměňovací návrh 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu na zemský 
povrch, do podzemní vody, ovzduší nebo 
hydrosféry stvrzený v případě potřeby 
systémy pro sledování používajícími 
nejlepší dostupné technologie;

Or. en

Odůvodnění

Prvotním cílem je zajistit, aby skladování CO2 bylo bezpečné z hlediska ochrany životního 
prostředí a ochrany lidského zdraví. Do této změny by měla být doplněna podzemní voda, 
neboť je to požadavek rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 169
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu do jakékoli 
složky životního prostředí;

Or. en
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Odůvodnění

CO2, který zůstává v druhotné zadržovací formaci mimo komplex (může k tomu dojít, pokud 
komplex nebyl řádně vymezen), by neměl mít za důsledek odevzdání povolenek v rámci 
systému obchodování s emisemi EU, neboť CO2 je stále trvale skladován. Povolení ke 
skladování by samozřejmě vyžadovalo aktualizaci. 

Pozměňovací návrh 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí nikoli zanedbatelné
uvolnění CO2 z úložného komplexu;

Or. en

Odůvodnění

Konkretizace a přijetí popisu Komise, s odkazem na zvláštní zprávu ke směrnici IPCC.

Pozměňovací návrh 171
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí jakékoli významné 
uvolnění CO2 z úložného komplexu;

Or. de

Odůvodnění

Beze změny by definice pojmu „únik“ mohla být chápána tak, že se nařizuje, aby bylo 
zajištěno úplné zabránění únikům. Je to technicky nemožné a také to není odůvodněné 
z důvodů bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí jakékoli měřitelné
uvolnění CO2 z úložného komplexu;

Or. de

Odůvodnění

Stávající znění by mohlo být chápáno tak, že znemožnění uvolňování i nejmenších množství 
CO2 je zásadní pro provoz a ukončení skladování. To je technicky nemožné a také to není 
odůvodněné z bezpečnostních důvodů nebo s ohledem na boj proti klimatu. Ve směrnici je 
proto zapotřebí jasně stanovit, že za „únik“ se považuje pouze stav, kdy dojde k uvolnění 
z úložného komplexu, který je měřitelný za pomoci nejnovějších vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(5) „únikem“ rozumí jakékoli uvolnění 
CO2 z úložiště;

Or. en

Odůvodnění

Referenčním bodem k definování úniku by s cílem zajistit maximální nedotčenost a bezpečnost 
mělo být úložiště. 
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Pozměňovací návrh 174
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 6
[OP6NRACTYES]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „úložným komplexem“ rozumí úložiště 
a okolní geologické území, které může mít 
vliv na celkovou nedotčenost skladování a 
bezpečnost skladování (tj. druhotné 
zádržné formace);

(6) „úložným komplexem“ rozumí úložiště, 
tvořené vnější částí, ve které je 
instalováno vstřikovací zařízení, a 
podzemní částí v podobě velké prázdné 
oblasti (kambrijské skály nebo porézní 
masivy) a okolní geologické území, které 
může mít vliv na celkovou nedotčenost 
skladování a bezpečnost skladování;

Or. pl

Odůvodnění

Úložný komplex je tvořen nejen úložištěm, ale také povrchovou částí.

Pozměňovací návrh 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „hydraulickou jednotkou“ rozumí
hydraulicky propojený prázdný prostor, kde
šíření tlaku lze měřit
technickými prostředky a který je 
ohraničen průtočnými hranicemi 
(trhlinami, solnými jeskyněmi, 
litologickými rozhraními) nebo nadložním 
klínem či výchozem horniny.

Or. de
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Odůvodnění

Některé skladovací jednotky mohou být obsaženy ve struktuře známé jako hydraulická 
jednotka. Hydraulická jednotka přesahuje oblast pokrytou „úložným komplexem“, jak je 
stanoven v čl. 3 odst. 6. Uvnitř takové struktury mohou souběžné vstřikovací operace mít 
významný vliv jedna na druhou, a z toho důvodu by zde povolení ke skladování mělo být 
udělováno pouze jednomu provozovateli ve stejnou dobu. 

Pozměňovací návrh 176
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) „průzkumem“ rozumí realizace přesně 
stanovených postupů k průzkumu
potenciálních úložných komplexů, které 
byly vypracovány na základě objektivních 
technických a environmentálních kritérií,
zejména činnosti jako provedení 
geologických průzkumů fyzikálními a 
chemickými prostředky a provedení vrtů za 
účelem získání geologických informací 
o geologických vrstvách v oblasti 
zahrnující potenciální úložný komplex;

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh definuje „průzkum“ přesněji.



PE409.630v01-00 68/85 AM\734307CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 177
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Termín „geofyzikální průzkum“ je vhodnější pro tyto hluboké zásobníky spíše než geologické 
průzkumy. Navíc pojem „fyzikálními a chemickými prostředky“ je nadbytečný. Proto 
navrhujeme vypuštění tohoto textu.

Pozměňovací návrh 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum, vydané příslušným 
orgánem podle požadavků této směrnice;

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum v geologické formaci, 
který byl shledán vhodným v souladu 
s podmínkami podle článku 4, vydané 
příslušným orgánem podle požadavků této
směrnice;

Or. en
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Odůvodnění

Povolení by nemělo být uděleno k průzkumu míst, která nejsou absolutně bezpečná.

Pozměňovací návrh 179
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum, vydané příslušným 
orgánem podle požadavků této směrnice;

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum, vydané příslušným 
orgánem členského státu podle požadavků 
vnitrostátních právních předpisů a této 
směrnice;

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh definuje přesněji orgán udělující povolení k průzkumu.

Pozměňovací návrh 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „provozovatelem přepravy“ rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
soukromá nebo veřejná, která je plně 
oddělená od provozovatele úložiště a 
uživatele (tj. výrobce elektřiny) a jež 
provozuje nebo kontroluje přepravu CO2

do místa úložiště nebo jíž byla svěřena 
rozhodující hospodářská pravomoc na 
technickou stránkou přepravní sítě podle 
vnitrostátních právních předpisů;
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Or. en

Odůvodnění

Provozovatel přepravy je definován a měl by být plně oddělený od provozovatele úložiště i 
výrobce elektřiny.

Pozměňovací návrh 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „povolením ke skladování“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující geologické skladování CO2
v úložišti, vydané příslušným orgánem 
podle požadavků této směrnice;

(10) „povolením ke skladování“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující geologické skladování CO
v úložišti, obsahující všechny prvky 
vyžadované podle článku 9, vydané 
příslušným orgánem podle požadavků této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Povolení ke skladování by mělo zahrnovat všechny prvky, které se stanoví v článku 9.

Pozměňovací návrh 182
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ rozumí 
jakákoli změna, která může mít významné 
dopady na životní prostředí nebo na lidské 
zdraví; tuto změnu by bylo možné 
definovat jako výsledek srovnání jistých 
určujících hodnot (například pH, stupně 
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kyselosti nebo alkality roztoku) 
shromážděných před injektováním CO2 a 
v návaznosti na ně;

Or. en

Odůvodnění

Porovnání jistých určujících hodnot v souvislosti se vstřikem do úložiště mezi stavem „před“ a 
„po“ by mohlo poskytnout vědeckou jistotu při výkladu pojmů „změny“ a „významnost“. 
Výchozí údaje „před vstřikem“ budou porovnána se stavem „po vstřiku“, tedy údaji 
z běžného provozního stadia úložiště, což umožňuje, aby odlišnost byla snadno zaznamenána 
a zhodnocena. Určující hodnoty by měly být významnými deskriptory týkajícími se životního 
prostředí a bezpečnosti (jako například pH). 

Pozměňovací návrh 183
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ rozumí 
jakákoli navrhovaná/plánovaná změna 
v konstrukci nebo provozu, která může mít 
významné dopady na životní prostředí 
nebo na lidské zdraví;

Or. en

Odůvodnění

Text v těchto definicích „významné změny“ a „významné nesrovnalosti“ není jednoznačný; 
není zřejmé, že rozdíl mezi těmito dvěma výrazy spočívá v tom, že jednou jde o úmysl a 
podruhé jen o důsledek.
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Pozměňovací návrh 184
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může mít dopady na zdraví obyvatel 
v bezpečnostní zóně nebo na životní 
prostředí na povrchu nebo pod zemí 
v geologické části úložiště;

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důležitý, neboť vysvětluje pojem „významné změny“.

Pozměňovací návrh 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může mít nepříznivé dopady na 
životní prostředí nebo na lidské zdraví;

Or. en

Odůvodnění

Změna, která může poškodit lidské zdraví by měla být rovněž považována za významnou 
změnu.
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Pozměňovací návrh 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může mít významné dopady na 
zdraví obyvatel v bezpečnostní zóně nebo 
na životní prostředí na povrchu nebo pod 
zemí v geologické části úložiště;

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důležitý, neboť vysvětluje pojem „významné změny“.

Pozměňovací návrh 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „tokem CO“ rozumí tok látek vzniklý 
z procesů zachycování oxidu uhličitého;

(12) „tokem “ rozumí tok látek obsahující 
alespoň 98 % vzniklý z procesů 
zachycování oxidu uhličitého, do kterého 
nebyly přidány žádné odpady nebo jiné 
látky za účelem jejich uložení a jež 
neobsahuje žíravé látky, jako je HS nebo 
SO;

Or. en

Odůvodnění

Toky CO2 by měly být co možná nejčistší a neměly by obsahovat žíravé látky, neboť tyto látky 
zvyšují rizika při přepravě i během skladování.
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Pozměňovací návrh 188
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek vzniklý 
z procesů zachycování oxidu uhličitého;

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek vzniklý 
z procesů zachycování oxidu uhličitého a 
obsahující alespoň 99,9 % CO2;

Or. en

Odůvodnění

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Pozměňovací návrh 189
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek vzniklý
z procesů zachycování oxidu uhličitého;

(12) „tokem CO“ rozumí tok produktů, 
které vznikají z procesu spalování 
fosilních paliv obsahujících alespoň 90 %
oxidu uhličitého;

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpřesňuje znění.
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Pozměňovací návrh 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku;

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během operací 
injektování nebo ukládání ve stavu úložiště 
samotného nebo ve výkonu úložného 
komplexu, která podstatně zvyšuje riziko 
úniku;

Or. en

Odůvodnění

Obě hlediska týkající se procesu injektování a vývoje úložného komplexu se doplňují.

Pozměňovací návrh 191
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku;

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo v úložném 
komplexu, která zvyšuje riziko úniku;

Or. en



PE409.630v01-00 76/85 AM\734307CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku;

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku nebo riziko pro životní prostředí či 
pro lidské zdraví;

Or. en

Odůvodnění

Prvotním cílem je zajistit, aby skladování CO2 bylo bezpečné z hlediska ochrany životního 
prostředí a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku;

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve stavu 
úložiště samotného, která znamená riziko 
úniku nebo rizika pro životní prostředí či 
pro lidské zdraví; 

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na objektivní geologické skladování (čl. 1 odst. 2) a působnost čl. 4 odst. 2 definice 
„významné nesrovnalosti“ musí kromě rizik úniku pokrývat rovněž rizika pro životní prostředí 
a lidské zdraví. Ochrana životního prostředí a lidského zdraví hraje úlohu nejen ve volbě 
úložiště, ale také během jeho provozu a při veškerých nápravných opatřeních, která mohou 
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být v některých případech nutná, a je rozhodujícím předpokladem pro přijetí těchto opatření 
ze strany občanů.

Pozměňovací návrh 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo minimalizovat uvolnění 
CO2 z úložného komplexu;

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí s cílem předejít 
jakémukoli úniku nebo tento únik 
zastavit;

Or. en

Odůvodnění

Nápravná opatření by neměla úniky minimalizovat, nýbrž zastavit. Úniky, jejichž objem je 
ročně malý, mohou mít významný dopad po určité době. Pokud je například roční únik 
z úložiště 1 %, veškerý uložený CO2 by pak unikl do ovzduší během několika desítek let. 

Pozměňovací návrh 195
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo minimalizovat uvolnění CO
z úložného komplexu;

(17) „nápravnými opatřeními“ rozumí 
jakákoli opatření přijatá k nápravě 
významných nesrovnalostí nebo 
zlikvidování úniků s cílem předejít 
uvolnění nebo zastavit uvolnění CO2
z úložného komplexu;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem této směrnice je využití metody CCS, šetrné k životnímu prostředí, která by napomohla 
řešení úvah souvisejících se změnou klimatu omezením emisí skleníkových plynů, přičemž 
nápravná opatření by se měla zaměřit na předcházení či zastavení uvolňování CO2 z úložiště. 

Pozměňovací návrh 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „uzavřením“ úložiště CO rozumí 
definitivní ukončení injektáže CO do 
daného úložiště;

(18) „uzavřením“ úložiště CO rozumí 
definitivní ukončení injektáže CO do 
daného úložiště, včetně opatření týkajících 
se vyřazení z provozu, jako je demontáž 
injektážního zařízení a neprodyšné 
uzavření úložiště;

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti s těžbou zahrnuje výraz „uzavření“ i činnosti vyřazení z provozu, a měl by se 
zde proto v tomto smyslu použít. Výraz není v navazujícím textu užíván jednotně a v některých 
případech, například zde v odstavci 18, se jím rozumí pouze ukončení injektáže CO2, zatímco 
v jiných souvislostech zahrnuje i činnosti vyřazení z provozu. 

Pozměňovací návrh 197
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „uzavřením“ úložiště CO2 rozumí 
definitivní ukončení injektáže CO2 do 
daného úložiště;

(18) „uzavřením“ úložiště CO2 rozumí 
ukončení injektáže CO2 do geologické 
části úložného prostoru a vyloučení 
jakýchkoli úniků prostřednictvím 
neprodyšného uzavření únikových míst 
pro CO2;
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Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přesněji definuje „uzavření“ úložiště CO2.

Pozměňovací návrh 198
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „přepravní sítí“ rozumí síť 
produktovodů určených k přepravě CO2 na 
úložiště, včetně připojených převáděčů.

(20) „přepravní sítí“ rozumí zařízení 
tvořené sítí produktovodů, ventilů, 
zásobníků a čerpadel, určených k trvalé 
přepravě CO2 do úložného komplexu, 
včetně připojených převáděčů, a rovněž 
uzavřených nádrží pro individuální 
přepravu.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh definuje „přepravní síť“ přesněji.

Pozměňovací návrh 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) „elektrárnami připravenými 
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k zachycování“ rozumí elektrárny 
[s kapacitou 300 megawattů (tepelných) 
nebo více], která má vhodný prostor pro 
instalaci zařízení nutného k zachycování a 
stlačování CO2, a kde byla řádně 
posouzena dostupnost vhodných úložišť a 
přepravních zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Definice by byla nutná pro polský návrh změn ke znění článku 35a a vypuštění článku 32.

Pozměňovací návrh 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) „hydraulickou jednotkou“ rozumí 
hydraulicky spojený prázdný prostor, kde 
lze technickými prostředky měřit šíření 
tlaku.

Or. en

Odůvodnění

Provoz jednotlivých zařízení ke skladování v rámci téže hydraulické jednotky má nevyhnutelně 
vliv na další zařízení provozované v téže hydraulické jednotce. Povolení ke skladování lze 
v rámci jedné hydraulické jednotky udělit pouze jedinému provozovateli ve stejné době.
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Pozměňovací návrh 201
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) „sledováním“ rozumí 
shromažďování údajů a podávání zpráv 
o plnění povinností, a to všemi dovolenými 
způsoby, které jsou stanoveny v příloze I, 
s cílem zajistit skladování CO2, které je 
šetrné k životnímu prostředí, probíhající 
ve třech stadiích: 

a) před zahájením injektáže jako výchozí 
údaje, 
b) v průběhu injektáže, či v průběhu 
provozu úložiště, a 
c) v období při uzavření a po uzavření 
nebo během trvalé povinnosti sledování.
Všechna stadia sledování by měla 
podléhat přiměřenému a oddělenému 
postupu ověření a validace v souladu 
s požadavky této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Sledování je kontrolní proces, který má zajistit, aby: 

a) byly splněny „stanovené limity“, 

b. b) bylo zaznamenáno, že k této sledovací činnosti došlo, a

c. c) byla podána zpráva o výsledcích.
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Pozměňovací návrh 202
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) „sledováním“ rozumí 
shromažďování údajů a podávání zpráv 
o plnění povinností, v souladu s přílohou 
I, s cílem zajistit skladování CO2, které je 
šetrné k životnímu prostředí, probíhající 
ve třech stadiích: 

a) před zahájením injektáže jako výchozí 
údaje, 
b) v průběhu injektáže, či v průběhu 
provozu úložiště, a 
c) v období při uzavření a po uzavření 
nebo během trvalé povinnosti sledování. 
Všechna stadia sledování by měla 
podléhat přiměřenému a oddělenému 
ověření.

Or. en

Odůvodnění

Sledování by mělo být vnímáno jako kontrolní proces k zajištění toho, aby byl dosažen cíl 
metody CCS a došlo k zaznamenání této sledovací činnosti. Sledování procesu hraje klíčovou 
úlohu v tom, aby bylo zajištěno přijetí metody CCS ze strany občanů a tato metoda byla 
využita způsobem šetrným k životnímu prostředí, s cílem naplnit hlavní cíl, kterým je snížení 
emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20c) „ověřením“ se rozumí postup 
zajišťující, aby byly používány správné 
metody sledování, v souladu s vědeckými 
poznatky;

Or. en

Odůvodnění

Sledování by mělo být doprovázeno ověřením a validací s cílem zajistit bezpečnost úložiště.

Pozměňovací návrh 204
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20d) „dřevěným uhlím“ rozumí uhlíková 
struktura vznikající pyrolitickým 
zpracováním celulózní biomasy.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20e) „půdou“ rozumí svrchní vrstva 
půdního ekosystému, která podporuje 
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vegetaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20f) „demonstračními projekty“ rozumí 
projekty zamýšlené k demonstraci 
dlouhodobého využívání geologického 
úložiště CO2 do roku 2014, v souladu 
s požadavky této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Demonstrační projekty uvedené na zasedání Evropské rady na jaře v roce 2007 a 2008 
poskytnou nezbytné praktické zkušenosti, pokud jde o zavedení metody CCS na průmyslové 
úrovni. 

Pozměňovací návrh 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 20 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20g) „validací“ rozumí postup zajištění 
toho, aby „stanovené limity“ adekvátně 
kontrolovaly rizika úniku CO2 a 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
či veřejné zdraví a na bezpečnost.

Or. en



AM\734307CS.doc 85/85 PE409.630v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Sledování by mělo být doprovázeno ověřením a validací s cílem zajistit bezpečnost úložiště.
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