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Pozměňovací návrh 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují 
tomu, že uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 
provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti.

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště na příslušný orgán,
a to po uplynutí lhůty 100 let a po splnění 
všech podmínek týkajících se převodu 
odpovědnosti stanovených v povolení ke 
skladování. Za tímto účelem provozovatel 
vypracuje zprávu dokládající splnění 
tohoto kritéria a předloží ji příslušnému 
orgánu ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Podle geologů se mohou problémy vyskytnout i více než 100 let po uzavření úložiště.

Pozměňovací návrh 340
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu,
že uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) zůstává odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na 
provozovateli na prozatímní dobu 
nejméně 50 let po uzavření úložiště.  
K převodu odpovědnosti na příslušný
orgán by mělo dojít na konci původního 
období 50 let, když všechny dostupné 
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provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti.

důkazy nasvědčují tomu, že uložený CO2 
bude zcela zadržen na neomezenou dobu
a po splnění kritérií převodu odpovědnosti 
stanovených v povolení ke skladování. 
Za tímto účelem provozovatel vypracuje 
zprávu dokládající splnění těchto kritérií 
a předloží ji příslušnému orgánu 
ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Minimální prozatimní doba po uzavření úložiště, kdy jsou provozovatelé odpovědní za úložiště 
ochrání příslušný orgán před předčasným nabytím odpovědnosti za uskladněný CO2 . To také 
poskytne další podnět pro řízení a správu úložiště během provozu úložiště a doby jeho 
uzavírání, protože provozovatelé si zachovají odpovědnost během stanovené doby a nebudou 
zbaveni této odpovědnosti, dokud se neprokáže, že uskladněný CO2 je zadržen a všechny 
podmínky povolení ke skladování byly splněny.

Pozměňovací návrh 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, 
že uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 
provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti.

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, 
že uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 
provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti. Provozovatel zůstane 
odpovědný za všechny škody vzniklé jeho 
pochybením nebo nedbalostí, i když tato 
škoda vznikne až po převedu odpovědnosti 
uvedené v tomto článku.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že po uzavření úložiště zůstává riziko dlouhou dobu značné, převedení 
odpovědnosti za úložiště na příslušný orgán není spravedlivé. Pokud jde o pochybení či 
nedbalost, odpovědnost by měla zůstat na provozovateli.

Pozměňovací návrh 342
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, 
že uložený CO2 bude zcela zadržen
na neomezenou dobu. Za tímto účelem 
provozovatel vypracuje zprávu dokládající 
splnění tohoto kritéria a předloží ji 
příslušnému orgánu ke schválení převodu 
odpovědnosti.

1. Po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) se převádí odpovědnost 
za uzavřené úložiště, včetně všech 
následných právních závazků, na příslušný 
orgán z jeho vlastního podnětu nebo 
na žádost provozovatele, a to tehdy, když 
všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, 
že všechna kritéria neporušenosti 
stanovená v této směrnici nebo v povolení 
ke skladování, byla splněna tak, že 
uložený CO2 bude zadržen. Za tímto 
účelem provozovatel vypracuje zprávu 
dokládající splnění těchto kritérií
a předloží ji příslušnému orgánu 
ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

„Na dobu neurčitou“ je nejasný termín. Je požadováno, aby kritéria pro neporušenost 
úložiště a převod odpovědnosti byla stanovena ve směrnici nebo v samotném povolení ke 
skladování. 



PE409.632v01-00 6/68 AM\734311CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odbourávání byrokracie a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 344
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 

2. Členské státy informují Komisi o všech 
rozhodnutích o schválení převodu 
odpovědnosti příslušným orgánem podle 
odstavce 1, včetně zpráv předložených 
provozovatelem a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při svém rozhodování. Ve lhůtě 
šesti měsíců od jejich předložení Komisi 
může Komise vydat k rozhodnutí
o schválení převodu své stanovisko.
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převodu své stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko. 

2. Členské státy informují Komisi o všech
rozhodnutích o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaných příslušným 
orgánem podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Postup přezkoumání návrhů povolení ke skladování by mohl vést k prodlení při vyřizování 
žádostí. Navrhujeme, aby podle vnitrostátních předpisů bylo nutné informovat Komisi 
o vydání nových povolení.  

Pozměňovací návrh 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 

2. Členské státy informují Komisi o všech
rozhodnutích o schválení převodu 
odpovědnosti přijatých příslušným 
orgánem podle odstavce 1.
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a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity jsou členské státy odpovědné za převod odpovědnosti 
z provozovatele na příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaný příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců 
od jejich předložení Komisi může Komise 
vydat k návrhu rozhodnutí o schválení 
převodu své stanovisko.

2. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích rozhodnutí o schválení převodu 
odpovědnosti vypracovaných příslušným 
orgánem podle odstavce 1, včetně zpráv 
předložených provozovatelem 
a případných dalších materiálech, které 
bral příslušný orgán v úvahu při svém 
rozhodování. Ve lhůtě šesti měsíců od 
jejich předložení Komisi tato vydá
k návrhu rozhodnutí o schválení převodu 
své závazné stanovisko. Ustanovení čl. 6 
odst. 2 písm. a) se vztahují také na návrhy 
rozhodnutí o schválení převodu.

Or. en

Odůvodnění

Tento závazný přezkum na úrovni Společenství je nezbytný k zajištění jednotného uplatňování 
požadavků. 
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Pozměňovací návrh 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi a pokud se jeho 
rozhodnutí odchyluje od stanoviska 
Komise, uvede své důvody.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odbourání byrokracie a subsidiarita.

Pozměňovací návrh 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi a pokud se jeho 
rozhodnutí odchyluje od stanoviska 
Komise, uvede své důvody.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odbourání byrokracie a subsidiarita.
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Pozměňovací návrh 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi a pokud se jeho 
rozhodnutí odchyluje od stanoviska 
Komise, uvede své důvody.

3. Příslušný orgán oznámí konečné 
rozhodnutí Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Postup přezkoumání návrhů povolení ke skladování by mohl vést k prodlení při vyřizování 
žádostí. Navrhujeme, aby podle vnitrostátních předpisů bylo nutné informovat Komisi 
o vydání nových povolení.  

Pozměňovací návrh 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle
odstavců 1 až 4 sledování pokračuje 
soustavně po dobu nejméně 30 let ode 
dne, kdy bylo vydáno povolení.

Or. en

Odůvodnění

V trvalém sledování by se mělo pokračovat nejméně 30 let, aby se zajistilo, že úložné 
komplexy CO2 jsou bezpečné, a aby bylo možné rychle přijmout opravná opatření v případě 
jakéhokoliv úniku.   
Období po uzavření úložiště CO2 je nejdůležitější, neboť úplné uzavření může negativně 
aktivovat podzemí (tlak podloží, pohyb CO2, únik.)
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Pozměňovací návrh na ochranu členských států proti nedbalým či podvodným 
provozovatelům.

Pozměňovací návrh 352
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno 
sledování. Nicméně při odhalení úniků
nebo významných nesrovnalostí musí být
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 by mělo být umožněno 
ukončit pravidelné kontroly a sledování by 
mělo být omezeno na úroveň, která 
umožňuje odhalení úniků nebo 
významných nesrovnalostí.  Budou-li 
zjištěny úniky nebo závažné nedostatky, 
příslušný orgán přijme nezbytná 
nápravná opatření. Pokud bylo úložiště 
uzavřeno a/nebo byl převod odpovědnosti 
založen na nepřesných nebo nepravdivých 
údajích, provozovatel zůstane odpovědný 
za náklady na nápravná opatření 
a případné škody na lidském zdraví 
a životním prostředí. Ve všech ostatních 
případech jsou příslušné náklady, stejně 
jako náklady na sledování hrazeny 
z fondu uvedeného v článku 19a, který je 
financován z příspěvků provozovatelů 
a spravován příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Sledování po převodu odpovědnosti poskytuje dodatečná bezpečnostní opatření, aby bylo 
zajištěno, že úložiště se i nadále chovají tak, jak to bylo předpovězeno.

Současný návrh směrnice povoluje, aby náklady na sledování a nápravu po převodu 
odpovědnosti z dlouhodobého hlediska zcela hradily členské státy (a samozřejmě daňoví 
poplatníci), pokud není na straně provozovatele prokázána chyba nebo nedbalost. S cílem 
pokrýt sledování a náklady na nápravu po převodu odpovědnosti je správné je poskytovat 
z fondu financovaného z příspěvků provozovatelů.
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Pozměňovací návrh 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků
nebo významných nesrovnalostí musí být
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být sledování
omezeno na úroveň, která umožňuje 
odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Pokud jsou odhaleny úniky
nebo závažné nedostatky, sledování musí 
být zintenzivněno za účelem posouzení 
rozsahu problému a účinnosti nápravných 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Pokud bylo povoleno ukončení sledování po převodu odpovědnosti, může to znamenat, že 
úniky vyžadující obnovení sledování budou odhaleny až poté, kdy škoda již nastala. Proto by 
mělo být zachováno sledování alespoň na minimální úrovni. 

Pozměňovací návrh 354
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být sledování
omezeno na úroveň, která umožňuje 
odhalení úniků nebo významných 
nesrovnalostí. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby zintenzivněno
za účelem posouzení rozsahu problému 
a účinnosti nápravných opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Sledování je nutné poté, co byla odpovědnost převedena na příslušný orgán. 

Pozměňovací návrh 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno 
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 bude sledování pokračovat 
po dobu dalších 100 let. Po uplynutí 
tohoto období může být značně omezeno.
Nicméně při odhalení úniků nebo 
významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

Or. en

Odůvodnění

Podle geologů se mohou problémy vyskytnout i více než 100 let po uzavření úložiště.

Pozměňovací návrh 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být ukončeno
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování dle potřeby obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

5. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 může být sledování
omezeno. Nicméně při odhalení úniků 
nebo významných nesrovnalostí musí být 
sledování zcela obnoveno za účelem 
posouzení rozsahu problému a účinnosti 
nápravných opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby byla zachovaná určitá úroveň sledování úložiště po jeho uzavření a dokud 
injektovaný CO2 není zcela stabilizován.

Pozměňovací návrh 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

6. Po převodu odpovědnosti může být 
období sledování prodlouženo nebo 
opětovně zahájeno, pokud dojde 
k jakémukoliv úniku nebo významné 
nesrovnalosti.

Or. en

Odůvodnění

V trvalém sledování by se mělo pokračovat nejméně 30 let, aby se zajistilo, že úložné 
komplexy CO2 jsou bezpečné, a aby bylo možné rychle přijmout opravná opatření v případě 
jakéhokoliv úniku.   
Období po uzavření úložiště CO2 je nejdůležitější, neboť úplné uzavření může negativně 
aktivovat podzemí (tlak podloží, pohyb CO2, únik.)
Pozměňovací návrh na ochranu členských států proti nedbalým či podvodným 
provozovatelům.

Pozměňovací návrh 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

6. Budou-li zjištěny úniky nebo významné 
nesrovnalosti, příslušný orgán přijme
nezbytná nápravná opatření. V případě, že 
bylo úložiště uzavřeno na základě 
nepřesných nebo nepravdivých údajů, 
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hradí provozovatel náklady na nápravná 
opatření a zůstává odpovědný za všechny 
škody na lidském zdraví nebo životním 
prostředí. Ve všech ostatních případech 
jsou náklady hrazeny z fondu uvedeného 
v článku 19a, který je financován 
z příspěvků provozovatelů a spravován 
příslušným orgánem. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud je převod odpovědnosti uskutečněn na základě neprevdivých informací, provozovatel 
úložišť musí zaplatit náklady na nápravu eventuálních škod na životním prostředí a veřejném 
zdraví.

Pozměňovací návrh 359
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele. Toto se neuplatní, pokud 
pochybením či nedbalostí provozovatele 
bylo úložiště uzavřeno na základě 
nepřesných nebo nepravdivých údajů. 
V tomto případě zůstává provozovatel 
odpovědný za náklady na nápravná 
opatření pro hrazení škod na lidském 
zdraví a životním prostředí. Ve všech 
ostatních případech jsou příslušné 
náklady stejně jako náklady na sledování 
hrazeny z fondu uvedeného v článku 19a, 
který je financován z příspěvků 
provozovatelů a spravován příslušným 
orgánem.

Or. en
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Odůvodnění

Současný návrh směrnice povoluje, aby náklady na sledování a nápravu po převodu 
odpovědnosti z dlouhodobého hlediska zcela hradily členské státy (a samozřejmě daňoví 
poplatníci), pokud není na straně provozovatele prokázána chyba nebo nedbalost. S cílem 
pokrýt sledování a náklady na nápravu po převodu odpovědnosti je správné je poskytovat 
z fondu financovaného z příspěvků provozovatelů.

Pozměňovací návrh 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele. Toto se neuplatní 
v případech uvedení nesprávných údajů, 
zamlčení důležitých informací, nedbalosti, 
úmyslného podvodu nebo zneužití. Výše 
uvedeným není dotčen čl. 19 odst. 2 písm. 
a).

Or. de

Odůvodnění

Toto znění zajišťuje možnost odvolání proti provozovateli, i po převodu odpovědnosti na 
veřejné orgány, pokud dojde k okolnosti uvedené ve větě 2. Věta 3 objasňuje, že financování 
výdajů je možné i prostřednictvím fondů, které jsou definované v novém čl. 19 odst. 2 písm. a). 

Pozměňovací návrh 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 

6. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 nemá příslušný orgán 
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nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele.

nárok na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele s výjimkou případů, kdy 
škoda vznikla pochybením či nedbalostí 
provozovatele, i když tato škoda vznikla až 
po převodu uvedeném v článku 18.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že po uzavření úložiště zůstává riziko dlouhou dobu značné, převedení 
odpovědnosti za úložiště na příslušný orgán není spravedlivé. Pokud jde o pochybení či 
nedbalost, odpovědnost by měla zůstat na provozovateli.

Pozměňovací návrh 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě uzavření úložiště podle čl. 17 
odst. 1 písm. c) se má za to, že k převodu 
odpovědnosti došlo tehdy, když všechny 
dostupné důkazy nasvědčují tomu, že 
uložený CO2 bude zcela zadržen 
na neomezenou dobu, a po neprodyšném 
uzavření úložiště a demontáži injektážních 
zařízení.

7. Po převodu odpovědnosti podle 
odstavců 1 až 4 má příslušný orgán nárok 
na úhradu nákladů od bývalého 
provozovatele, pokud dojde pochybením 
provozovatele k významné nesrovnalosti.

Or. en

Odůvodnění

V trvalém sledování by se mělo pokračovat nejméně 30 let, aby se zajistilo, že úložné 
komplexy CO2 jsou bezpečné, a aby bylo možné rychle přijmout opravná opatření v případě 
jakéhokoliv úniku.   
Období po uzavření úložiště CO2 je nejdůležitější, neboť úplné uzavření může negativně 
aktivovat podzemí (tlak podloží, pohyb CO2, únik.)
Pozměňovací návrh na ochranu členských států proti nedbalým či podvodným 
provozovatelům.
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Pozměňovací návrh 363
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Komise a členské státy zajistí, aby 
žadatel před podáním žádosti o povolení ke 
skladování poskytl vhodné finanční 
zajištění ve formě finanční záruky nebo 
jiného rovnocenného nástroje, podle 
rozhodnutí Komise a členských států,
které zaručí, že bude možno dostát všem 
povinnostem vyplývajícím z provádění této 
směrnice.  

Or. pl

Odůvodnění

Finanční prostředky potřebné k zavedení technologie CCS mohou pocházet z poplatků za 
emise.

Pozměňovací návrh 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel poskytl 
vhodné zajištění, ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje,
v souladu s transparentními postupy pro 
stanovení jeho úvěruschopnosti 
a posouzení možné úrovně škod na 
základě rizik, které se provede na začátku 
ukládání a které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
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plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

Or. de

Odůvodnění

Navržená změna má zaručit zajištění bezpečnosti v přiměřeném rozsahu. 

Pozměňovací návrh 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
vydáním povolení ke skladování poskytl 
vhodné finanční zajištění ve formě finanční 
záruky nebo jiného rovnocenného nástroje, 
které zaručí, že bude možno dostát všem 
povinnostem vyplývajícím z povolení 
vydaného na základě této směrnice, včetně 
povinností při uzavírání a po uzavření, 
a též případným závazkům plynoucím 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES.

Or. de

Odůvodnění

Poskytnutí finanční záruky před podáním žádosti je nepřiměřeně přísné a nákladné. Nicméně
před vydáním povolení je tato finanční záruka nezbytná.

Výše finanční záruky musí být přesně stanovena na úrovni EU a stanovená částka by měla být 
dostatečně vysoká. 
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Pozměňovací návrh 366
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
vydáním povolení ke skladování poskytl 
vhodné finanční zajištění ve formě finanční 
záruky nebo jiného rovnocenného nástroje, 
které zaručí, že bude možno dostát všem 
povinnostem vyplývajícím z povolení 
vydaného na základě této směrnice, včetně 
povinností při uzavírání a po uzavření, 
a též případným závazkům plynoucím 
ze začlenění do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES.

Or. de

Odůvodnění

Poskytnutí finanční záruky před podáním žádosti je nepřiměřeně přísné a nákladné.  Nicméně 
před vydáním povolení je tato finanční záruka nezbytná.

Pozměňovací návrh 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 

1. Členské státy zajistí, aby žadatel po 
udělení povolení ke skladování poskytl 
vhodné finanční zajištění ve formě finanční 
záruky nebo jiného rovnocenného nástroje, 
které zaručí, že bude možno dostát všem 
povinnostem vyplývajícím z povolení 
vydaného na základě této směrnice, včetně 
povinností při uzavírání a po uzavření, 
a též případným závazkům plynoucím 
ze začlenění do oblasti působnosti 



AM\734311CS.doc 21/68 PE409.632v01-00

CS

působnosti směrnice 2003/87/ES. směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zamezení vzniku nepřiměřeně vysokých nákladů.

Pozměňovací návrh 368
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES. Komise 
připraví pokyny v souladu s nimiž členské 
státy rozhodnou o výši finančního 
zajištění a také stanoví minimální částku 
finančního zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny provozovatele v EU, a aby se zamezilo narušení 
hospodářské soutěže, by Komise měla poskytnout členským státům pokyny týkající se výpočtu 
odpovídajícího finančního zajištění a také stanovit minimální částku pro finanční záruky.
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Pozměňovací návrh 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES.

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
podáním žádosti o povolení ke skladování 
poskytl vhodné finanční zajištění ve formě 
finanční záruky nebo jiného rovnocenného 
nástroje, které zaručí, že bude možno 
dostát všem povinnostem vyplývajícím 
z povolení vydaného na základě této 
směrnice, včetně povinností při uzavírání 
a po uzavření, a též případným závazkům 
plynoucím ze začlenění do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES
a směrnice 2004/35/EC. Finanční záruka 
by měla být stanovena v takové výši, aby 
pokryla jakékoli škody způsobené třetí 
straně a rovněž náklady na nápravu škody 
na životním prostředí, v každém případě 
nejméně ve výši [...] miliard EUR. 

Or. en

Odůvodnění

Musí být přijata nezbytná opatření pro zajištění finanční záruky.

Pozměňovací návrh 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční záruka bude pravidelně 
upravovaná, aby se zohlednily změny 
týkající se posouzení rizika úniku, včetně 
možného prodloužení platnosti finanční 
záruky i po převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán podle článku 18.
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Or. en

Odůvodnění

Bez ohledu na riziko úniku bude finanční záruka schválená po převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán. Tato finanční záruka pokrývá trvalé náklady na sledování a možná opravná 
opatření stanovená v PN k čl. 18. 

Pozměňovací návrh 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 2 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční záruka nebo jiný rovnocenný 
nástroj dle odstavce 1 se udržuje:

2. Finanční záruka nebo jiný rovnocenný 
nástroj uvedený v odstavci 1 zůstane 
platná a účinná:

(a) po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) až do převodu 
odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4;

a) po uzavření úložiště podle čl. 17 odst. 1 
písm. a) nebo b) až do převodu 
odpovědnosti za úložiště na příslušný 
orgán podle čl. 18 odst. 1 až 4; podle 
potřeby s přihlédnutím k odstavci 1a;

Or. en

Odůvodnění

Bez ohledu na riziko úniku bude finanční záruka schválená po převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán. Tato finanční záruka poskytne pokrytí nákladů sledování a možná opravná 
opatření stanovená v PN k čl. 18. 

Pozměňovací návrh 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatel je od zahájení 
injektování CO2 až do uzavření úložiště 
povinen na konci každého roku zaplatit do 
fondu 2% z příslušné hodnoty emisních 
povolenek, které provozovatelé zařízení 
patřících do působnosti směrnice 
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2003/87/EC nemuseli za příslušný rok 
odvádět z titulu skladování CO2 v tomto 
úložišti. Tento fond slouží k financování 
nákladů vzniklých po převodu 
odpovědnosti na příslušný orgán. 
Zřizovatelem tohoto fondu jsou členské 
státy.

Or. de

Odůvodnění

I po přenesení jakékoli odpovědnosti na příslušný orgán je třeba zajistit prostředky pro 
personál, sledování, opravy, průběžnou údržbu, náhradu v případě úniků a možné další 
škody. Sledování a zejména 3D seizmické studie jsou náročné na práci a náklady a sledování 
vrtů a nové vrty a jejich opětovné uzavření mohou mít za následek značné náklady. V souladu 
se zásadami prevence a zásadou, že země, které je původcem znečišťování,platí, je potřeba 
přijmout za tímto účelem opatření.

Pozměňovací návrh 373
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Rezervní fond

V každém členském státě se vytvoří 
oddělený rezervní fond, který bude 
udržovaný prostřednictvím ročních 
příspěvků, jež budou platit provozovatelé 
úložišť při zahájení injektáží CO2. Fond 
vede a spravuje příslušný orgán. 
Příspěvky provozovatelů jsou úměrné 
kapacitě uložišť v objemových jednotkách 
CO2, míře předchozího výkonu 
provozovatele a rizikovému profilu 
úložiště podle parametrů stanovených 
v příloze I. Hrazení příspěvků bude 
zrušeno po převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán. Fond se bude využívat na 
úhradu nákladů na sledování, dohled 
a nápravná opatření, které vzniknou 
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příslušnému orgánu po převodu 
odpovědnosti a ve výjimečných případech 
i před převodem, pokud se odpovědnost 
neřídí směrnicí 2004/35/ES nebo směrnicí 
2003/87/ES a/nebo pokud je finanční 
záruka nedostatečná či není k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření odděleného rezervního fondu poskytne dodatečnou finanční záruku členským státům 
na pokrytí nákladů na sledování, dohled a nápravná opatření poté, co provozovatelé převedli 
odpovědnost za úložiště. Také poskytne členským státům dodatečný zdroj příjmu v případě 
platební neschopnosti ze strany provozovatelů nebo v případě nenadálých problémů 
spojených s odpovědností, které neupravuje směrnice 2004/35/ES nebo směrnice 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
V každém členské státě se vytvoří 
oddělený rezervní fond, který bude 
udržovaný prostřednictvím ročních 
příspěvků, jež budou společně platit 
provozovatelé úložišť a výrobci energie. 
Fond vede a spravuje příslušný orgán. 
Příspěvky provozovatelů jsou úměrné 
kapacitě uložišť v objemových jednotkách 
CO2, předešlému výkonu provozovatelů 
a podle míry rizika profilu úložiště podle 
parametrů stanovených v příloze I. 
Hrazení příspěvků je zrušeno poté, co 
dojde k převodu odpovědnosti na 
příslušný orgán. Fond je určen na úhradu 
nákladů na sledování a nápravná opatření 
a rovněž na úhradu nákladů na nápravu 
tradičních škod (např. škod na zdraví, 
majetku atd.) a škod na životním prostředí 
po převodu odpovědnosti a ve výjimečných 
případech i před převodem, pokud se 
odpovědnost neřídí směrnicí 2004/35/ES 
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nebo směrnicí 2003/87/ES a/nebo pokud 
je finanční zajištění nedostatečné či není 
k dispozici. 

Or. en

Odůvodnění

Výrobci energie a provozovatelé úložišť by měli společně přispívat do fondu, který je určen 
na úhradu nákladů na sledování a nápravná opatření a rovněž úhradu nákladů na nápravu škod 
po převodu odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2 
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu 
s odstavci 2 až 4.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu 
s odstavci 2 až 4. Za tímto účelem je třeba 
potrubí, pro než se vydávají nová 
osvědčení, projektovat tak, aby vydrželo 
pojmout jakýkoli tok CO2 určité 
minimální kvality, jejíž hodnota se stanoví 
v rámci postupu komitologie.

Or. de

Odůvodnění

Touto cestou bude možné zabránit zamezení přístupu a diskriminaci kvůli údajné technické 
nekompatibilitě.  Kromě toho bude mít napříště každý zřizovatel zařízení v Evropě jistotu, že 
jeho CO2 – pokud bude vyroben na základě určitého standardu kvality – nebude vyloučen 
z přepravní sítě kvůli technické nekompatibilitě. 
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Pozměňovací návrh 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2 
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu 
s odstavci 2 až 4.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby bylo potenciálním 
uživatelům umožněno získat přístup 
k přepravním sítím a úložištím pro CO2
za účelem geologického skladování 
vyrobeného a zachyceného CO2 v souladu
s odstavci 2 až 4. Uživatelé nicméně hradí 
veškeré náklady na přístup k těmto sítím 
a uložištím. 

Or. en

Odůvodnění

Výrobci energie by měli hradit náklady spojené s přepravou (a s eventuálním uložením) svých 
emisí CO2.

Pozměňovací návrh 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát, 
a bude zajištěn přepravci, kteří jsou zcela 
oddělenými jak od provozovatelů úložišť, 
tak od uživatelů (tj. výrobců energie). 
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla zajištěna volná konkurence a rovný přístup, provozovatelé dopravy by měli být zcela 
odděleni jak od provozovatelů úložišť, tak od výrobců energie.

Pozměňovací návrh 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí
transparentním, objektivním 
a nediskriminačním způsobem, který 
stanoví daný členský stát. Členský stát 
uplatní cíle rovného a otevřeného přístupu 
a přihlédne k:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí zaručit otevřený přístup na základě transparentních a objektivních kritérií.

Pozměňovací návrh 379
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2.  Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní princip otevřeného
přístupu za nediskriminačních podmínek, 
s přihlédnutím k:

Or. en
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Odůvodnění

Pojem „rovný“ v právním textu může způsobovat problémy s výkladem, neboť obsahuje 
subjektivní a morální element, pojem „nediskriminační“ je běžný.

Pozměňovací návrh 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní zásadu otevřeného 
a nediskriminačního přístupu a přihlédne 
k:

Or. de

Odůvodnění

Otevřený a nediskriminační přístup za rovných podmínek je pro příslušné provozovatele 
absolutně nezbytný.

Pozměňovací návrh 381
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.  Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát uplatní cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

2. Přístup dle odstavce 1 se zajistí 
způsobem, který stanoví daný členský stát.
Členský stát zajistí cíle rovného 
a otevřeného přístupu a přihlédne k:

Or. fi



PE409.632v01-00 30/68 AM\734311CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 382
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) skladovací kapacitě, která je k dispozici
nebo která může být přiměřeně zajištěna
v oblastech stanovených podle článku 4, a 
k přepravní kapacitě, která je k dispozici
nebo může být přiměřeně zajištěna;

(a) skladovací kapacitě, která je k dispozici 
v oblastech stanovených podle článku 4 
a dopravní kapacitě, která je k dispozici; 

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění zpřístupnění za přiměřených podmínek – to by, podle našeho odhadu, odpovídalo 
povinnosti rozšíření. Ve smyslu ekonomické životaschopnosti a s ohledem na vysoké investiční 
náklady bude muset být možné uzavřít se zákazníky dlouhodobé smlouvy o přístupu 
k přepravní síti/úložištím.

Pozměňovací návrh 383
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podílu svých celkových závazků 
v souvislosti s omezením emisí CO2 dle 
mezinárodních právních aktů a právních 
předpisů Společenství, který zamýšlí splnit 
prostřednictvím zachycování 
a geologického skladování CO2; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění celé věty. Vložení specifické povinnosti omezení podle mezinárodních a evropských 
dohod a standardů při implementaci přístupových nařízení do vnitrostátních právních 
předpisů nevede nikam a může způsobit nerovné zacházení s provozovateli v různých 
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členských zemích.

Pozměňovací návrh 384
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) potřebě respektovat důvodné potřeby 
majitele nebo provozovatele úložiště nebo 
přepravní sítě pro CO2 a zájmy všech 
dalších uživatelů úložiště nebo sítě nebo 
případných dotčených zpracovacích či 
manipulačních zařízení; (teplota) po …. 
(čas), který zaručuje negativní reakci na 
fosfatázovou zkoušku, následovaným 
v případě sušeného mléka nebo
u sušeného mléčného výrobku procesem 
sušení, a 

(d) potřebě respektovat důvodné potřeby
majitele nebo provozovatele úložiště nebo 
přepravní sítě pro CO2 a zájmy všech 
dalších uživatelů úložiště nebo sítě nebo 
případných dotčených zpracovacích či 
manipulačních zařízení. Tyto přiměřené 
potřeby vlastníka nebo provozovatele 
úložiště nebo přepravní sítě pro CO2 jsou 
především bezpečnou příležitostí pro 
přepravu/uložení toku vlastního 
vyprodukovaného/sekvestrovaného CO2
s ohledem na dostupnou kapacitu a také 
na udržení potřebné finanční záruky pro 
rozvoj infrastruktury nebo provozu 
instalací;

Or. en

Odůvodnění

Primárním cílem by mělo být, aby provozovatelé úložišť CO2/přepravních sítí měli sami právo 
využívat zařízení CCS nebo skladovací kapacity pro svůj vlastní tok CO2 a dosahovat své 
vlastní povinné cíle pro snížení CO2, aby měli silnou motivaci pro nevyhnutelné vysoké 
investice spojené s výstavbou nebo rozvojem potřebných instalací. 

Pozměňovací návrh 385
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) potřebě zabezpeči, aby byla 
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vypracovánat přiměřená ustanovení pro 
stanovení podmínek pro přeshraniční 
a tranzitní tok CO2 tak, aby se předešlo 
narušení hospodářské soutěže vyplývající 
ze zeměpisného umístění potenciálních 
uživatelů v rámci EU.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby provozovatelé v členských zemích, jako je například Řecko, nebyli 
přespříliš znevýhodňováni z důvodu jejich zeměpisného umístění nebo potenciálních omezení 
rozvoje úložišť.

Pozměňovací návrh 386
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé přepravní sítě pro CO2 
a provozovatelé úložišť mohou odmítnout 
přístup z důvodu nedostatečné kapacity.
Případné odmítnutí řádně zdůvodní.

3. Provozovatelé přepravní sítě pro CO2
a provozovatelé úložišť mohou odmítnout 
přístup z důvodu nedostatečné kapacity
nebo pokud je to ekonomicky nevýhodné.
Případné odmítnutí řádně zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Porovnatelné evropské a vnitrostátní předpisy členských států v oblasti trhu se zemním 
plynem/přepravy zemního plynu v podstatě zabezpečují podobné výjimky, které jsou 
přiměřené a opodstatněné. 
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Pozměňovací návrh 387
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Výjimky

1. Významné nové infrastruktury CCS 
mohou být na vlastní žádost vyjmuty na 
určitou dobu z ustanovení článku 20, a to 
za následujících podmínek: 
a) riziko spojené s investováním je takové, 
že investice by se neuskutečnila, pokud by 
nebyla výjimka udělena; 
b) výjimka nenarušuje hospodářskou 
soutěž nebo účinné fungování trhu s CCS. 
2. Příslušné orgány členského státu 
mohou v jednotlivých případech 
rozhodnout o výjimkách podle odstavce 1.  
Pokud je dotčená infrastruktura umístěna 
na území více než jednoho členského 
státu, rozhodnou příslušné orgány 
členských států společně. Na udělování 
výjimek se uplatní následující podmínky: 
a) výjimka se může týkat celé kapacity 
nové infrastruktury nebo její části; 
b) při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky 
a nediskriminačního přístupu 
k infrastruktuře. Při rozhodování 
o podmínkách je třeba zohlednit zejména 
délku trvání smluv, dodatečnou kapacitu, 
kterou je nutné dobudovat, časovou 
perspektivu projektu a vnitrostátní 
okolnosti; 
c) při poskytování výjimky může příslušný 
orgán stanovit pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacit, pokud to 
nebrání provádění dlouhodobých smluv; 
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d) rozhodnutí o výjimce, včetně podmínek, 
bude řádně odůvodněno a zveřejněno. 
3. Příslušné orgány členského státu 
zavedou jasný a důkladný postup pro 
odvolání proti rozhodnutí vydanému podle 
tohoto článku. 
4. Podmínky pro udělení výjimky podle 
tohoto článku se zpětně nemění bez 
souhlasu všech stran.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zavést ustanovení, které umožní členským státům udělovat za řádně 
stanovených podmínek výjimky z regulovaného přístupu třetích stran k infrastruktuře CCS. 
Zavedení metody CCS bude vyžadovat rozsáhlé investice do infrastruktury. Aby bylo možné 
získat dostatek kapitálu, musí mít investoři důvěru v to, že budou schopni zajistit návratnost 
jejich investicí.  Tento pozměňovací návrh vychází z článku 22 směrnice 2003/55/ES (druhá 
směrnice o plynu).

Pozměňovací návrh 388
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Výjimky

1. Významné nové infrastruktury CCS 
mohou být na vlastní žádost vyjmuty na 
konkrétně stanovenou dobu z ustanovení 
článku 20, a to za následujících 
podmínek:
a) riziko spojené s investováním je takové, 
že investice by se neuskutečnila, pokud by 
nebyla výjimka udělena;
b) výjimka nenarušuje účinné fungování 
trhu s CCS.
2. Příslušné orgány členského státu 
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mohou v jednotlivých případech 
rozhodnout o výjimkách podle odstavce 1.  
Pokud je dotčená infrastruktura umístěna 
na území více než jednoho členského 
státu, rozhodnou příslušné orgány 
členských států společně. Na udělování 
výjimek se uplatní následující podmínky:
a) výjimka se může týkat celé kapacity 
nové infrastruktury nebo její části nebo 
kapacity změněné či posílené celkově nebo 
částečně;
b) při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky 
a nediskriminačního přístupu 
k infrastruktuře. Při rozhodování 
o podmínkách je třeba zejména zohlednit 
délku trvání smluv, dodatečnou kapacitu, 
kterou je nutné dobudovat, časovou 
perspektivu projektu a vnitrostátní 
okolnosti;
c) při poskytování výjimky může příslušný 
orgán stanovit pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacit, pokud to 
nebrání provádění dlouhodobých smluv;
d) rozhodnutí o výjimce, včetně podmínek, 
bude řádně odůvodněno a zveřejněno.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh OGP týkající se článku 20a (nový) s určitými drobnými 
změnami. Protože neexistuje infrastruktura pro zachycování, přepravu a sekvestraci CO2, je 
vhodné, aby mohly členské státy udělovat výjimky pro regulovaný přístup třetích stran. 
Srovnatelné předpisy existují rovněž v rámci předpisů o trhu s plynem na evropské úrovni i na 
úrovni členských států (přeprava plynu). 
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Pozměňovací návrh 389
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Řešení přeshraničních sporů 
týkajících se vztahů mezi členskými státy 
a třetími státy se řídí mezinárodním 
právem.

Or. pl

Odůvodnění

Vrstva geosféry, která obsahuje úložný komplex může být větší, než dosud prokázal geologický 
výzkum a její rozloha může přesahovat hranice na území třetích států.

Pozměňovací návrh 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně.

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně.
V případě přeshraničních úložišť je 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
udělování povolení orgán členského státu, 
ve kterém bude pravděpodobně umístěna 
největší část úložiště.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout jistotu ohledně pravomoci a odpovědnosti.
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Pozměňovací návrh 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně.

V případech přeshraniční přepravy CO2, 
přeshraničních úložišť nebo přeshraničních 
úložných komplexů plní příslušné orgány 
dotčených členských států požadavky této 
směrnice a všech ostatních platných 
právních předpisů Společenství společně. 
V případě přeshraničních úložišť je 
vnitrostátním orgánem odpovědným za 
udělování povolení orgán členského státu, 
na jehož území bude pravděpodobně 
umístěna největší část úložiště.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán vytvoří a povede rejstřík 
všech uzavřených úložišť a okolních 
úložných komplexů, včetně map jejich 
prostorového rozsahu.

1. Příslušný orgán vytvoří a povede rejstřík 
všech uzavřených úložišť a okolních 
úložných komplexů, včetně map jejich 
prostorového rozsahu, a dalších informací 
významných pro určení toho, že uložený 
CO2 je trvale a zcela zadržen.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem rejstříku by mělo být poskytovat všechny nezbytné informace, které umožňují 
odhadnout a vyhodnotit rizika, která představuje úložný komplex a činnosti, jež by ho 
mohly ohrozit. Samotné mapy k tomuto účelu nestačí. 

Pozměňovací návrh 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Podpora úvodní fáze

Komise vypracuje nejpozději do konce 
roku 2008 finanční plán pro podporu 
úvodní fáze CCS. V období 2008–2012 
může být tento finanční nástroj 
financován z nevyčerpaných prostředků 
z rozpočtu EU a od roku 2013 může využít 
některé výnosy z dražeb v rámci 
obchodování s povolenkami na emise 
v EU.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba nalézt konkrétní způsob financování CCS, aby se zabezpečila proveditelnost projektu 
a zajistilo se jeho využití v celé Evropě a všeobecné zavádění těchto technologií.

Pozměňovací návrh 394
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 85/337/EHS
Příloha I – bod 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Produktovody k přepravě plynu, ropy, 
chemikálií nebo produktovody k přepravě
toků oxidu uhličitého za účelem 
geologického skladování o průměru větším 
než 800 mm a délce přesahující 40 km, 
včetně připojených převáděčů.

16. Produktovody o průměru větším než 
800 mm a délce přesahující 40 km
k přepravě:

a) plynu, ropy nebo chemikálií;
b) toků oxidu uhličitého, včetně 
připojených převáděčů, za účelem 
geologického skladování.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovanou definici je třeba objasnit. Podle nás připojené převáděče a produktovody 
charakterizované v definici patří do působnosti směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí bez ohledu na to, jaký tok produktů je přepravován. Proto jsme navrhli následující 
znění.

Pozměňovací návrh 395
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 85/337/EHS
Příloha I – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Produktovody k přepravě plynu, ropy, 
chemikálií nebo produktovody k přepravě 
toků oxidu uhličitého za účelem 
geologického skladování o průměru větším 
než 800 mm a délce přesahující 40 km, 
včetně připojených převáděčů.

16. Produktovody k přepravě plynu, ropy 
nebo chemikálií nebo produktovody 
k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem 
geologického skladování o průměru větším 
než 800 mm a délce přesahující 40 km.
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Or. en

Odůvodnění

Tím, že se dodává „včetně připojených převáděčů“, aniž by se stanovila hranice kapacity, 
rozšiřuje se neodůvodněně rozsah uplatňování hodnocení dopadu na životní prostředí. 
Převáděče budou podléhat, stejně jako je tomu dosud, hodnocení dopadu na životní prostředí, 
pokud dosáhnout určité velikostní kategorie a nikoli bez ohledu na mezní hodnoty. 

Pozměňovací návrh 396
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 30 – bod -1 (nový)
Směrnice 96/61/ES.
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavce 3 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 9 odst. 3 směrnice 96/91/ES se ruší 
třetí, čtvrtý, pátý a šestý pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o systému obchodování s emisemi z roku 2003 zakázala kromě případů zvláštních 
okolností použití směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění z roku 1996 pro 
řízení emisí CO2 pocházejících z velkých průmyslových zařízení. Stoupající potřeba omezit 
emise skleníkových plynů a z toho plynoucí nutnost využít kromě systému obchodování 
s emisemi i další nástroje, například výkonnostní normy v oblasti emisí založené na 
výstupech, ukazují, že tento zákaz již není přiměřený a měl by být zrušen.



AM\734311CS.doc 41/68 PE409.632v01-00

CS

Pozměňovací návrh 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 30 – bod -1 (nový)
Směrnice 96/61/ES.
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavce 3 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 9 odst. 3 směrnice 96/91/ES se ruší 
třetí, čtvrtý, pátý a šestý pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o systému obchodování s emisemi z roku 2003 zakázala kromě případů zvláštních 
okolností použití směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění z roku 1996 pro 
řízení emisí CO2 pocházejících z velkých průmyslových zařízení. Stoupající potřeba omezit 
emise skleníkových plynů a z toho plynoucí nutnost využít kromě systému obchodování 
s emisemi i další nástroje, například výkonnostní normy v oblasti emisí založené na 
výstupech, ukazují, že tento zákaz již není přiměřený a měl by být zrušen.

Pozměňovací návrh 398
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 31
Směrnice 2000/60/ES.
Čl. 11 – odst. 3 – písm. j – odrážka 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„– injektáž toků oxidu uhličitého za účelem 
skladování v geologických formacích, 
které jsou z přirozených příčin trvale 
nevhodné pro jiné účely, za předpokladu, 
že je tato injektáž povolena podle směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*).

 „– injektáž toků oxidu uhličitého 
za účelem skladování v geologických 
formacích, které jsou z přirozených příčin 
trvale nevhodné pro jiné účely a jsou 
považovány z hlediska migrace CO2 za 
izolované formace, za předpokladu, že je 
tato injektáž povolena podle směrnice 
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Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*).

Or. en

Odůvodnění

Článek 31 návrhu by měl být změněn ve prospěch „zásady obezřetnosti“.

Pozměňovací návrh 399
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES.
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:

vypouští se

„Článek 9a
Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní 
stavební povolení nebo v případě 
nedostatku takového postupu původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES v platnost, měla v místě 
instalace vhodný prostor pro umístění 
zařízení nezbytného pro zachycování 
a stlačování CO2 a byla posouzena 
dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2.

Or. de

Odůvodnění

Metoda CCS je dosud ve fázi výzkumu a vývoje. V současnosti neexistují předvídatelná 
komplexní technická řešení jak pro zachycování CO2, tak pro přepravu a skladování 
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zachyceného CO2. Proto se zatím nemohou na takovou technologii uplatňovat regulační 
závazky. Je logické, aby povinnost „připravenosti k zachycování“ byla rovněž vyjmuta, dokud 
se neprokáže udržitelnost uplatňování této povinnosti v celém technologickém řetězci CCS.

Pozměňovací návrh 400
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Změna směrnice 2001/80/ES

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:
„Článek 9a
Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní 
stavební povolení nebo v případě 
nedostatku takového postupu původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*) v platnost, měla 
v místě instalace vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 

Or. en

Odůvodnění

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
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combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favours the post combustions techniques.

Pozměňovací návrh 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Změna směrnice 2001/80/ES

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:
„Článek 9a
Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní 
stavební povolení nebo v případě 
nedostatku takového postupu původní 
povolení k provozu uděleno po vstupu 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES v platnost, měla v místě 
instalace vhodný prostor pro umístění 
zařízení nezbytného pro zachycování 
a stlačování CO2 a byla posouzena 
dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 

Or. en

Odůvodnění

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
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storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Pozměňovací návrh 402
Iles Braghetto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a Článek 9a

Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní stavební 
povolení nebo v případě nedostatku 
takového postupu původní povolení 
k provozu uděleno po vstupu směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*) v platnost, měla 
v místě instalace vhodný prostor
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2.

Členské státy zajistí, aby u všech 
spalovacích zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní stavební 
povolení nebo v případě nedostatku 
takového postupu původní povolení 
k provozu uděleno po vstupu směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*) v platnost, bylo 
provedeno řádné posouzení týkající se 
dostupnosti vhodného prostoru 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2, 
dostupnosti vhodných úložišť 
a přepravních sítí a technické 
proveditelnosti modernizace umožňující 
zachycování CO2. Dodatečné kapitálové 
náklady a odhad času nezbytného pro 
zachycování budou zohledněny při 
posuzování, zda přistoupit k výše 
uvedeným opatřením. Pokud jde o licence 
udělované pro technologickou obměnu 
(repowering) nebo změna paliva 
v existujících zařízeních, výše uvedené 
posouzení se nevyžaduje.

Or. en
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Odůvodnění

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Pozměňovací návrh 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a Článek 9a

Členské státy zajistí, aby všechna
spalovací zařízení o kapacitě 300 MW 
nebo vyšší, pro která bylo původní stavební 
povolení nebo v případě nedostatku 
takového postupu původní povolení 
k provozu uděleno po vstupu směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES(*) v platnost, měla 
v místě instalace vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 

1. Členské státy zajistí, aby nebyla 
povolena žádná spalovací zařízení 
o kapacitě 200 MW nebo vyšší, pro která 
bylo původní stavební povolení nebo 
v případě nedostatku takového postupu 
původní povolení k provozu uděleno 
po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, pokud by  při jejich provozu 
docházelo k emisím CO2 přesahujícím 350 
gramů na kilowatthodinu vyrobené 
elektřiny.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů v oblasti klimatu, musí být stanoveny maximální úrovně emisí pro 
výrobu elektřiny.

Pozměňovací návrh 404
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:

„Článek 9a „Článek 9a
Členské státy zajistí, aby všechna spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
pro která bylo původní stavební povolení 
nebo v případě nedostatku takového 
postupu původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES v platnost, 
měla v místě instalace vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 

Členské státy zajistí, aby všechna spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
pro která bylo původní stavební povolení 
nebo v případě nedostatku takového 
postupu původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, měla v místě instalace vhodný 
prostor pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. Vysoce účinná zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
ve smyslu směrnice 2004/8/ES jsou 
vyjmuta z těchto povinností.

Or. de

Odůvodnění

Vysoce účinná zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny je třeba budovat co 
nejblíže ke spotřebitelům tepla. Zařízení pro zachycování CO2 potřebují značný prostor, což 
zvyšuje náklady, zejména pokud leží blízko obytných oblastí; vysoce účinná zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny jsou tedy značně znevýhodněna v rámci hospodářské 
soutěže. Tato skutečnost odporuje zájmům boje proti změně klimatu, který představuje cíl, 
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k jehož dosažení výrazně přispívají zařízení pro kombinovanou výrobu prostřednictvím své 
vysoké účinnosti.

Pozměňovací návrh 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:

Ve směrnici 2001/80/ES se vkládá 
článek 9a, který zní:

„Článek 9a „Článek 9a

Členské státy zajistí, aby všechna spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
pro která bylo původní stavební povolení 
nebo v případě nedostatku takového 
postupu původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, měla v místě instalace vhodný 
prostor pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
proveditelnost modernizace umožňující 
zachycování CO2. 

Členské státy zajistí, aby všechna spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
pro která bylo původní stavební povolení 
nebo v případě nedostatku takového 
postupu původní povolení k provozu 
uděleno po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady XX/XX/ES(*) 
v platnost, měla v místě instalace vhodný 
prostor pro umístění zařízení nezbytného 
pro zachycování a stlačování CO2 a byla 
posouzena dostupnost vhodných úložišť 
a přepravních sítí a dále technická 
a finanční proveditelnost modernizace 
umožňující zachycování CO2.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rovněž posoudit, zda je zachycování CO2 proveditelné nejen z hlediska technického, 
ale i finančního.
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Pozměňovací návrh 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se týká spalovacích 
zařízení jako celku.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů v oblasti klimatu, musí být stanoveny maximální úrovně emisí pro 
výrobu elektřiny.

Pozměňovací návrh 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení vyrábějící elektřinu 
o jmenovité kapacitě 200 MW nebo vyšší, 
u nichž se očekává, že budou emitovat 
více než 350 g CO2/kWh a pro něž je 
žádáno o udělení původního stavebního 
povolení počínaje dnem 1. ledna 2015, 
byla provozována tak, aby alespoň 90 % 
jejich emisí CO2  bylo zachyceno 
a uloženo do vhodné geologické formace, 
nebo aby bylo jinými způsoby dosaženo 
rovnocenného snížení emisí do ovzduší. 
V případě neexistence stavebního 
povolení se ustanovení použije pro 
původní povolení k provozu.“
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Or. en

Odůvodnění

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Pozměňovací návrh 408
John Bowis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení vyrábějící elektřinu 
o jmenovité kapacitě 300 MW nebo vyšší, 
u nichž se očekává, že budou emitovat 
více než 500 g CO2/kWh a pro něž je 
žádáno o udělení původního stavebního 
povolení počínaje dnem 1. ledna 2015, 
byla provozována tak, aby alespoň 90 % 
jejich emisí CO2 bylo zachyceno a uloženo 
do vhodné geologické formace, nebo aby 
bylo jinými způsoby dosaženo 
rovnocenného snížení emisí do ovzduší.
V případě neexistence stavebního 
povolení se ustanovení použije pro 
původní povolení k provozu.“

Or. en

Odůvodnění

Pro všechna spalovací zařízení vyrábějící elektřinu povolovaná od roku 2015 by měla být 
stanovena výkonnostní norma v oblasti emisí ve výši 500 g CO2 / KWh. Tím se zajistí, aby



AM\734311CS.doc 51/68 PE409.632v01-00

CS

všechna budoucí zařízení měla emise CO2 srovnatelné s moderními zařízeními spalujícími 
plyn (v současné době nejúčinnější z uhlovodíkových technologií, která má zároveň nejnižší 
emise). Tato úroveň by mohla být v budoucnu snížena, aby se dále podpořilo větší snižování 
emisí.

Pozměňovací návrh 409
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 32
Směrnice 2001/80/EHS
Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V roce 2012 Komise provede průběžné 
hodnocení stavu v oblasti technologického 
pokroku a nejnovější vědecké poznatky 
a pokud z nich bude vyplývat, že není 
možné ve schválené lhůtě povinně zavést 
zákaz využívání tepelných elektráren bez 
zařízení pro zachycování a ukládání 
uhlíku, nemají-li jednomu nebo více 
členským státům vzniknout nepřiměřené 
náklady, Komise navrhne mimořádná 
finanční opatření nebo prodloužení lhůt 
uvedených v odstavcích 1a a 1b.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby zachycování a ukládání uhlíku bylo pro elektrárny schválené po roce 2015 
povinné, aby se zamezilo tomu, že tradiční tepelné elektrárny budou ve 20. letech stále 
v provozu a budou tak potlačovat mnohé další úsilí o snížení emisí CO2.  Povinné zavedení 
bude podporovat technologický rozvoj a snižovat náklady stejně, jako tomu bylo v mnoha 
jiných oblastech politiky životního prostředí.  Musíme však být obezřetní!  Pozměňovací návrh 
zavádí mechanismus „nouzového zastavení“, pokud by se v jednom či více členských státech 
vyskytly zvláštní problémy.
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Pozměňovací návrh 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 33
Směrnice 2004/35/ES.
Příloha III – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Provozování úložišť podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
XX/XX/ES(*).

14. Přeprava CO2 pro účely geologického 
skladování a rovněž provozování úložišť 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/ES.(*);

Or. en

Odůvodnění

Přeprava CO2 by rovněž měla být začleněna do směrnice o odpovědnosti za životní prostředí 
(směrnice 2004/35/ES).

Pozměňovací návrh 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 33
Směrnice 2004/35/ES.
Příloha III – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze III směrnice 2004/35/ES se 
vkládá odstavec 14, který zní:

V příloze III směrnice 2004/35/ES se 
vkládá odstavec 14, který zní:

„14. Provozování úložišť podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
XX/XX/ES.

„14. Provozování úložišť podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
XX/XX/ES(*) do převodu odpovědnosti 
na příslušný orgán.

Or. de
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Odůvodnění

Současné znění, které se omezuje na provozování úložišť, by mohlo znamenat, že poškození 
životní prostředí, k němuž dojde po uzavření, by nebylo kryto systémem odpovědnosti v rámci 
směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Pozměňovací návrh objasňuje, že hospodářský 
subjekt je nadále odpovědný za odstranění škod na životním prostředí, a to až do převodu 
odpovědnosti na příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Přezkum

Přezkum bezpečného geologického 
skladování CO2 bude proveden do 
30. června 2011. Pokud se prokáže, že 
CO2 může být bezpečně a předvídatelným 
způsobem spravován, bude mezní hodnota 
emisí podle článku 9a směrnice 
2001/80/ES uplatňována u všech 
stávajících zařízení do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Do června 2011 bude k dispozici dostatek údajů z praxe týkajících se schopnosti předvídat 
a spravovat uložený CO2. To umožní použít mezní hodnotu emisí 350 g CO2/kWh u všech 
stávajících zařízení na výrobu energie, jejichž hodnoty jsou nižší.
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Pozměňovací návrh 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Přezkum

Přezkum bezpečného geologického 
skladování CO2 bude proveden do 
30. června 2011. Pokud se prokáže, že 
CO2 může být bezpečně a předvídatelným 
způsobem spravován, bude mezní hodnota 
emisí podle článku 9a směrnice 
2001/80/ES uplatňována u všech 
stávajících zařízení do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Do června 2011 bude k dispozici dostatek údajů z praxe týkajících se schopnosti předvídat 
a spravovat uložený CO2. To umožní použít mezní hodnotu emisí 350 g CO2/kWh u všech 
stávajících zařízení na výrobu energie, jejichž hodnoty jsou nižší.

Pozměňovací návrh 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Přezkum a další vývoj
1. Na základě zkušeností s uplatňováním 
této směrnice, včetně zpráv uvedených 
v článku 25, a zejména s ohledem na 
zkušenosti s demonstračními zařízeními 
pro zachycování a ukládání uhlíku, dále 
s ohledem na technický pokrok 
a nejnovější vědecké poznatky, Komise 
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vypracuje do roku 2016 zprávu 
o uplatňování této směrnice, přičemž 
mimo jiné zohlední:
a) zda trvalé zachycování CO2 tímto 
způsobem co nejlépe předchází 
negativním dopadům na životní prostřední 
nebo je snižuje a zda odstraňuje následné 
ohrožení lidského zdraví;
b) ustanovení, která se vztahují na 
spalovací zařízení na výrobu elektrické 
energie o jmenovitém výkonu 300 MW 
nebo vyšším, s ohledem na článek 32; 
c) ustanovení týkající se přístupu třetích 
stran (články 20 a 21).
2. Komise předloží zprávu a případně 
i navrhovaná legislativní opatření 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Komise by měla provést přezkum směrnice na základě technického pokroku a nejnovějších 
vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
1. Komise do devíti měsíců od doby, kdy 
obdrží zprávy uvedené v článku 25, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění této směrnice.
2. Ve své zprávě Komise posoudí zejména: 
– postupy předávání informací Komisi, 
pokud jde o povolení ke skladování 
(článek 10) a rozhodnutí o převodu 
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odpovědnosti (článek 18);
– zkušenosti týkající se ustanovení 
o přístupu třetích stran uvedených 
v článcích 20 a 21;
– možnost zavést pro projekty nových 
rozsáhlých spalovacích zařízení povinnost 
zachycovat a ukládat vypouštěný CO2 
nebo vypracovat projekt jako projekt 
umožňující zachycování CO2  a  dopad 
zavedení takové povinnosti; 
– další rozvoj a aktualizaci kritérií 
stanovených v přílohách I a II,
a předloží případně návrh na revizi 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Současné poznatky týkající se geologického skladování CO2 jsou nepřiměřené tomu, aby byla 
uvedená povinnost nyní zaváděna. Navrhujeme zvážit možnost zavedení povinnosti „připravit 
se na zachycování“, avšak až po revizi směrnice v souladu s článkem 35a. Energetické 
odvětví by neměla ohrožovat nutnost hradit náklady spojené s metodou CCS, dokud není tato 
technologie zcela vyzkoušena v rámci demonstračních projektů. Odůvodněné jsou pouze 
náklady spojené s výzkumem a vývojem spojeným se zachycováním, přepravou a geologickým 
skladováním CO2.

Pozměňovací návrh 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1 
roku po vyhlášení]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů 
a ustanoveními této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [2 
let po vyhlášení]. Členské státy neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů 
a srovnávací tabulku mezi ustanoveními 
těchto předpisů a ustanoveními této 
směrnice.
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Or. en

Odůvodnění

Současné poznatky týkající se geologického skladování CO2 jsou nepřiměřené tomu, aby byla 
uvedená povinnost nyní zaváděna. Navrhujeme zvážit možnost zavedení povinnosti „připravit 
se na zachycování“, avšak až po revizi směrnice v souladu s článkem 35a. Energetické 
odvětví by neměla ohrožovat nutnost hradit náklady spojené s metodou CCS, dokud není tato 
technologie zcela vyzkoušena v rámci demonstračních projektů. Odůvodněné jsou pouze 
náklady spojené s výzkumem a vývojem spojeným se zachycováním, přepravou a geologickým 
skladováním CO2.

Pozměňovací návrh 417
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1 
roku po vyhlášení]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů 
a ustanoveními této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [2 
let po vyhlášení]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů 
a ustanoveními této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok je příliš krátké období pro provedení, proto se navrhuje poskytnout za tímto účelem 
členským státům dvouleté období.
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Pozměňovací návrh 418
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [1 
roku po vyhlášení]. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů 
a ustanoveními této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [2 
let po vyhlášení]. Členské státy neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů 
a srovnávací tabulku mezi ustanoveními 
těchto předpisů a ustanoveními této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Přezkum

Po ukončení všech 12 demonstračních 
projektů a s ohledem na technický pokrok 
Komise vyhodnotí do 1. ledna 2016 
fungování a životaschopnost těchto 
projektů a předloží zprávu na toto téma. 
Na základě uvedené zprávy Komise, 
pokud je to vhodné, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na změnu této 
směrnice a upřesní její technické prvky 
tak, aby zahrnovaly výsledky hodnocení 
z hlediska životního prostředí 
a bezpečnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Demonstrační projekty pomohou získat nezbytnou technickou zkušenost pro bezpečné 
a životaschopné využívání technologie CCS. Po dokončení projektů je Komise vyhodnotí 
a předloží návrh s cílem změnit stávající návrh směrnice v souladu s novými vědeckými prvky 
a technickým vývojem.

Pozměňovací návrh 420
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Zprávy Komise

1. Na základě zkušenosti získané při 
zachycování, geologické sekvestraci 
a přepravě uhlíku a s ohledem na 
mezinárodní situaci, uveřejní Komise do 
31. prosince 2012 zprávu o pokroku 
dosaženém v rozvoji a využívání 
technologie umožňující zachycování 
a skladování CO2 vyrobeného v souvislosti 
s výrobou elektrické energie z fosilních 
zdrojů paliv.
2. Zpráva musí obsahovat, aniž by tím 
byla omezena, zvážení následujících 
skutečností: 
• pokrok dosažený v členských 
státech v oblasti rozvoje technologie 
prostřednictvím demonstračních projektů 
v obchodním měřítku;
• pokrok dosažený v oblasti rozvoje 
technologie včetně energetické účinnosti 
procesu zachycování („energetická 
sankce“); a pravděpodobnou časovou 
rozvahu pro zajištění její obchodní 
dostupnosti; 
• nejnovější odhady nákladů 
spojených s výstavbou a provozováním 
spalovacích zařízení vybavených takovou 
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technologií; a
• nejnovější odhady dostupnosti 
a kapacity vhodné infrastruktury pro 
přepravu a geologické skladování CO2
v členských státech.
3. Na základě této zprávy Komise případně 
předloží legislativní návrh na změnu 
směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh žádá Komisi, aby přezkoumala směrnici a do 31. prosince 2012 
vypracovala návrh na revizi.  Cílem je poskytnout čas pro předložení dalších demonstračních 
projektů v členských státech a rovněž poskytnout Komisi příležitost včas přezkoumat závažnou 
otázku povinného zavedení technologie CCS pro tepelné elektrárny.  To je důležité nejen pro 
zajištění, aby všechna možná opatření k dosažení cílů pro rok 2020 byla použita, ale zároveň
aby se pomáhalo zachovat průmyslovou konkurenceschopnost EU během rozvoje a  vývoj 
nových technologií v celosvětovém měřítku.

Pozměňovací návrh 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí ve čtyřech krocích 
podle kritérií stanovených níže. Odchylky 
od jednoho nebo více těchto kritérií jsou 
povoleny, pokud to nemá nepříznivý vliv 
na schopnost charakterizace a posuzování 
za účelem určení oblastí podle článku 4.

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí v souladu se 
současným stavem techniky ve čtyřech 
krocích podle kritérií stanovených níže. 
Odchylky od jednoho nebo více těchto 
kritérií jsou povoleny, pokud to nemá 
nepříznivý vliv na schopnost 
charakterizace a posuzování za účelem 
určení oblastí podle článku 4. 

Or. de

Odůvodnění

Ne každá činnost uvedená v příloze I je v souladu se současným stavem techniky:  některé 
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jsou na hranici výzkumu a vývoje, jiné jsou zcela v této fázi. (např. krok 3.1 písm. b). Aby byl 
počet dokumentů souvisejících s žádostí a čas potřebný pro jejich vypracování zvládnutelný, 
je třeba stanovit, že dokumenty k žádosti je nutné vypracovat v souladu se současným stavem 
techniky. 

Pozměňovací návrh 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí ve čtyřech krocích 
podle kritérií stanovených níže. Odchylky 
od jednoho nebo více těchto kritérií jsou 
povoleny, pokud to nemá nepříznivý vliv 
na schopnost charakterizace a posuzování 
za účelem určení oblastí podle článku 4.

Charakterizace a posuzování úložišť podle 
článku 4 se provádí ve čtyřech krocích 
podle osvědčených technik a kritérií 
stanovených níže a na základě nejlepší 
dostupné technologie. Odchylky 
od jednoho nebo více těchto kritérií jsou 
povoleny, pokud to nemá nepříznivý vliv 
na schopnost charakterizace a posuzování 
za účelem určení oblastí podle článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění.

Pozměňovací návrh 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba shromáždit dostatek údajů 
pro sestrojení volumetrického 
a dynamického trojrozměrného (3-D) 
modelu úložiště a úložného 
komplexu včetně nadloží a okolní 
oblasti včetně hydraulicky spojených 

Je třeba shromáždit dostatek údajů pro sestrojení 
volumetrického a dynamického trojrozměrného 
(3-D) modelu úložiště a úložného komplexu 
včetně nadloží a okolní oblasti 
včetně hydraulicky spojených oblastí a dostatek 
údajů pro přípravu odpovídajících scénářů 
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oblastí. Tyto údaje musí zahrnovat 
nejméně tyto charakteristiky 
komplexu:

budoucího vývoje pro příslušnou oblast. Tyto 
údaje musí zahrnovat nejméně tyto 
charakteristiky komplexu:

Or. es

Odůvodnění

Požadavek je obzvláště nutný z hlediska předcházení nebezpečí úniku. 

Pozměňovací návrh 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) geologická území obklopující 
úložný komplex, která mohou být 
ovlivněna skladováním CO2 v úložišti;

h) geologická území obklopující 
úložný komplex, která mohou být 
ovlivněna skladováním CO2 v úložišti, 
a rovněž vymezení hydraulické jednotky;

Or. en

Odůvodnění

Provoz různých skladovacích zařízení v jedné hydraulické jednotce má nutně vliv na ostatní 
zařízení provozovaná v této hydraulické jednotce. V rámci jedné hydraulické jednotky lze 
povolení ke skladování udělit na jedno období pouze jednomu provozovateli. 

Pozměňovací návrh 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) geologická území obklopující 
úložný komplex, která mohou být 

h) geologická území obklopující 
úložný komplex, která mohou být 
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ovlivněna skladováním CO2 v úložišti; ovlivněna skladováním CO2 v úložišti
a případně vymezením hranic hydraulické 
jednotky;

Or. de

Odůvodnění

Změna zohledňující nový čl. 3 odst. 6a a nový čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) možné interakce s dalšími 
činnostmi (např. průzkumem, těžbou 
a skladováním uhlovodíků, geotermálním 
využíváním aquiferů);

k) možné interakce s dalšími 
činnostmi (např. průzkumem, těžbou 
a skladováním uhlovodíků) a zejména 
konkurenci obnovitelných zdrojů energie 
(např. geotermální využívání aquiferů); 

Or. en

Odůvodnění

V průběhu hodnocení úložišť by měla být zvláštní pozornost věnována konkurenci mezi CO2
a obnovitelnými zdroji energie, jako je například geotermální využívání aquiferů. 

Pozměňovací návrh 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) blízkost k potenciálnímu zdroji 
(zdrojům) CO2 (včetně odhadů celkového 
potenciálního množství CO2, které je 
rentabilní zajistit za účelem skladování).

l) blízkost k potenciálnímu zdroji 
(zdrojům) CO2 (včetně odhadů celkového 
potenciálního množství CO2, které je 
rentabilní zajistit za účelem skladování, 
neboť přeprava na dlouhé vzdálenosti se 
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může stát příliš nákladnou) a existence 
bezpečných a dostatečných přepravních 
sítí.

Or. en

Odůvodnění

Přeprava CO2 na dlouhé vzdálenosti se může stát velmi nákladnou a příslušné orgány proto 
musí vědět, zda je v určité oblasti dostatečná skladovací kapacita.

Pozměňovací návrh 428
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 3 – bod 3.1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) možné rychlosti injektáže 
a vlastnosti CO2; 

a) možné rychlosti injektáže, 
vlastnosti CO2 a jejich změna v závislosti 
na teplotě a tlaku;

Or. en

Odůvodnění

Změna fyzikálních a chemických vlastností CO2 v závislosti na teplotě a tlaku může ovlivnit  
charakterizaci bezpečnosti a modelování výsledků.

Pozměňovací návrh 429
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 3 – bod 3.1 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) krátkodobé a dlouhodobé simulace 
(za účelem stanovení osudu a chování CO2
v řádu desítek let a tisíciletí, včetně 
rychlosti rozpouštění CO2 ve vodě).

e) (Netýká se českého znění).
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Or. en

Odůvodnění

Za účelem vysvětlení technických otázek.

Pozměňovací návrh 430
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 3 – bod 3.1 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) tlakově-objemové chování úložné 
formace v čase;

f) tlakové a objemové chování úložné 
formace v čase;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vysvětlení technických otázek.

Pozměňovací návrh 431
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 3 – bod 3.1 o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) rychlost migrace (v otevřených
rezervoárech);

o) rychlost migrace (v rezervoárech);

Or. en

Odůvodnění

Otevřené rezervoáry by neměly být povoleny, protože mohou představovat nebezpečí pro 
člověka i pro životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 432
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 3 – bod 3.3 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodující parametry mající vliv 
na případný únik (např. maximální tlak 
v rezervoáru, maximální rychlost injektáže, 
citlivost na jednotlivé předpoklady 
ve statickém geologickém zemním modelu 
(modelech) apod.);

c) rozhodující parametry mající vliv 
na případný únik (např. maximální tlak 
v rezervoáru, maximální rychlost injektáže, 
teplota, citlivost na jednotlivé předpoklady 
ve statickém geologickém zemním modelu 
(modelech) apod.);

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vysvětlení technických otázek.

Pozměňovací návrh 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Posouzení expozice – na základě 
charakteristik prostředí a distribuce 
obyvatelstva nad úložným komplexem 
a potenciálního chování a osudu CO2
uniklého potenciálními únikovými cestami 
zjištěnými v kroku 3.

a) Posouzení expozice – na základě 
charakteristik prostředí a distribuce 
a činnosti obyvatelstva nad úložným 
komplexem a potenciálního chování 
a osudu CO2 uniklého potenciálními 
únikovými cestami zjištěnými v kroku 3.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení by nemělo vycházet pouze ze životního prostředí a činnosti obyvatelstva, ale i 
z okolních činností.
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Pozměňovací návrh 434
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – krok 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Posouzení účinků – na základě 
citlivosti konkrétních druhů organismů, 
komunit nebo stanovišť v souvislosti 
s možnými úniky zjištěnými v kroku 3. 
V relevantních případech posouzení účinků 
zahrnuje posouzení účinků expozice 
zvýšeným koncentracím CO2 v biosféře 
(včetně půdy, mořských sedimentů 
a bentických vod (asfyxie, hyperkapnie) 
a poklesu pH v těchto prostředích 
v důsledku úniku CO2). Posouzení účinků 
zahrnuje rovněž posouzení účinků dalších 
látek, které mohou být přítomny 
v unikajících tocích CO2 (nečistoty 
přítomné v injektovaném toku nebo nové 
látky vzniklé po uskladnění CO2). Tyto 
účinky se posoudí v delším časovém 
a prostorovém měřítku a v závislosti 
na různých rozsazích úniku.

b) (Netýká se českého znění)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 435
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – odst. 1 – bod 1.1 – pododstavec 3 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Volba technických prostředků 
pro sledování vychází z osvědčených 
postupů v době přípravy projektu. Lze 
uvažovat a dle vhodnosti využít tyto 
alternativy:

Volba technických prostředků pro 
sledování vychází z osvědčených postupů 
v době přípravy projektu a aktualizuje se 
v souladu s vývojem osvědčených postupů.
Lze uvažovat a dle vhodnosti využít tyto 
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alternativy:

Or. en

Odůvodnění

Technologický vývoj je rychlý, je důležité využívat dostupné osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh 436
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – odst. 1 – bod 1.1 k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technologie, které poskytují 
informace o tlakově-objemovém chování 
a plošné / svislé distribuci nasycenosti 
oblaku CO2, prostřednictvím aplikování 
numerické 3-D simulace na 3-D geologické 
modely úložné formace vytvořené podle 
článku 4 a přílohy I;

k) (Netýká se českého znění)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění)
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