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Predlog spremembe 1
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti namen 
evropskih politik o podnebju globalno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

1. poudarja, da bi moral biti namen 
evropskih politik o podnebju, da se 
Skupnost v ekonomskem, socialnem in 
okoljevarstvenem pogledu kar najbolje 
prilagodi na spreminjanje podnebnih 
razmer na svojem ozemlju;

Or. pl

Predlog spremembe 2
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. Opozarja na Posebno poročilo 
Medvladnega foruma za podnebne 
spremembe o zajemu in shranjevanju 
ogljikovega dioksida iz leta 2005, ki 
tehnologijo CCS opredeljuje kot obetavno 
tehnologijo za hitro zmanjšanje svetovnih 
emisij toplogrednih plinov z možnostmi 
doseči do 55-odstotno zmanjšanje do leta 
2100;

Or. en

Predlog spremembe 3
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja, da večina napovedi 
predvideva, da bodo v oskrbi s primarno 
energijo vsaj do sredine stoletja še naprej 
prevladovala fosilna goriva, zato je 
tehnologija CCS kot dopolnilna 
tehnologija skupaj z napredkom v 
energetski učinkovitosti in razvojem 
energije iz obnovljivih virov nepogrešljiva 
pri doseganju zahtevanega zmanjšanja 
emisij CO2 do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 4
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. opozarja na zavezo Evropskega sveta z 
8. in 9. marca 2007, da spodbudi gradnjo 
in delovanje do 12 demonstracijskih 
obratov s tehnologijo trajnostne rabe 
fosilnih goriv v tržni proizvodnji energije 
do leta 2015;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rebecca Harms

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je zajem in shranjevanje 
ogljikovega dioksida (CCS), čeprav gre za 
tehnologijo „na koncu verige“ (end-of-

2. meni, da je zajem in shranjevanje 
ogljikovega dioksida (CCS), čeprav gre za 
tehnologijo „na koncu verige“ (end-of-
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pipe), lahko sestavni del evropskih politik 
o podnebju; istočasno poudarja, da njena 
uporaba ne sme privesti do opuščanja 
ukrepov za izboljšanje energijske 
učinkovitosti in zmanjševanja naložb v 
obnovljive vire energije;

pipe), lahko sestavni del evropskih politik 
o podnebju, če je mogoče v celotni verigi 
zagotoviti varnost in okoljsko 
neoporečnost; istočasno poudarja, da njena 
uporaba ne sme privesti do opuščanja 
ukrepov za izboljšanje energijske 
učinkovitosti in zmanjševanja naložb v 
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Rebecca Harms

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba določiti zavezujoča, 
stroga merila za dolgoročno varnost 
območij shranjevanja;

4. poudarja, da je treba določiti zavezujoča, 
stroga merila za dolgoročno varnost in 
trajnost območij shranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 7
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je zgodnja predstavitev 
tehnologije CCS v industrijskem obsegu v 
EU odločilna, če naj okoljsko varna 
tehnologija CCS pride v komercialno 
uporabo v svetu od leta 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bo tehnologija CCS zaradi 
svojih visokih tehničnih in finančnih 
stroškov v energetsko strukturo prispevala
nekaj zelo velikih elektrarn, čeprav so 
majhna razpršena soproizvodna postrojenja 
bolj primerna za doseganje 20-odstotnega 
povečanja energijske učinkovitosti v 
Evropi;

7. meni, da lahko tehnologija CCS zaradi 
svojih visokih tehničnih in finančnih 
stroškov v energetsko strukturo prispeva
nekaj zelo velikih elektrarn, čeprav so 
majhna razpršena soproizvodna postrojenja 
bolj primerna za doseganje 20-odstotnega 
povečanja energijske učinkovitosti v 
Evropi;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da tehnologija CCS znižuje
učinkovitost elektrarn ter da bo privedla do 
povečanja rabe premoga po svetu;

8. meni, da tehnologija CCS znižuje 
učinkovitost elektrarn ter da bo privedla do 
povečanja rabe premoga po svetu; zato 
meni, da bi bilo treba tehnologijo CCS 
omejiti le na naprave za uplinjanje 
premoga z možnostjo učinkovitejše rešitve 
v sistemih soproizvodnje toplotne in 
električne energije ter soproizvodnje 
toplotne, električne in hladilne energije;

Or. en

Predlog spremembe 10
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je razumno in nujno 
potrebno, da se v sektorju pridobivanja 
energije iz premoga širše uporabljajo 
najnovejše tehnologije sežiganja premoga 
z majhnimi emisijami, ki jih odlikuje 
velika učinkovitost pri pridobivanju 
energije ter bistveno manjši vplivi na 
okolje;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo povečanje rabe 
premoga povzročilo nadaljnje 
onesnaževanje zraka, vključno z emisijami 
žveplovega dioksida (SO2), dušikovih 
oksidov (NOx), ogljikovega monoksida 
(CO), prašnih delcev in živega srebra;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 12
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo povečanje rabe premoga 
povzročilo nadaljnje onesnaževanje zraka, 
vključno z emisijami žveplovega dioksida 
(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 
ogljikovega monoksida (CO), prašnih 

9. poudarja, da bo povečanje sežiganja
premoga povzročilo nadaljnje 
onesnaževanje zraka, vključno z emisijami 
žveplovega dioksida (SO2), dušikovih 
oksidov (NOx), ogljikovega monoksida 
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delcev in živega srebra; (CO), prašnih delcev in živega srebra;

Or. en

Predlog spremembe 13
Rebecca Harms

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. predlaga, da raziskave tehnologije CCS 
plača sektor elektroenergetike in drugi 
uporabniki ter da se javna sredstva 
uporabijo izključno za raziskave za 
določitev potrebnih varnostnih in okoljskih 
zahtev ter zahtev glede spremljanja; 

11. predlaga, da raziskave tehnologije CCS 
plača sektor elektroenergetike in drugi 
uporabniki ter da se javna sredstva 
uporabijo izključno za raziskave za 
določitev potrebnih varnostnih in okoljskih 
zahtev ter zahtev glede spremljanja; poleg 
tega vztraja, da javno financiranje 
tehnologije CCS spremljajo sporazumi o 
delitvi pravic intelektualne lastnine; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da mora biti uporaba tehnologije 
CCS rezultat konkurenčnega boja ter da naj 
tehnologija CCS ne bi bila 
subvencionirana; meni, da naj bi naprave 
CCS v primerih, ko je to najprimernejša 
rešitev za zmanjšanje emisij CO2, 
financiral elektroenergetski sektor.

12. meni, da mora biti uporaba tehnologije 
CCS rezultat konkurenčnega boja z 
drugimi načini za omejevanje ogljikovih 
emisij v okviru dogovorjenih omejitev 
emisij toplogrednih plinov ter da naj 
tehnologija CCS ne bi bila 
subvencionirana; meni, da naj bi naprave 
CCS v primerih, ko je to najprimernejša 
rešitev za zmanjšanje emisij CO2, 
financiral elektroenergetski sektor.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da je tehnologija CCS 
energetska tehnologija, katere gonilo je 
nujno potreben boj proti podnebnim 
spremembam, ter da je njena ekonomska 
upravičenost povsem odvisna od cene 
CO2; meni, da je sistem EU za trgovanje z 
emisijami ustrezen instrument za 
vzpostavitev prehodnega mehanizma 
demonstracijskih projektov, ki bo 
zagotavljal potrebne spodbude za 
omogočanje zgodnjih naložb v 
demonstracijske programe s tehnologijo 
CCS;

Or. en

Predlog spremembe 16
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. predlaga, da se z direktivo o EU ETS 
zagotovi rezerva do 500 milijonov v obliki 
pravic, ki naj se dodelijo komercialnim 
demonstracijskim projektom velikega 
obsega, ki se na ozemlju EU ukvarjajo z 
zajemom in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. poziva Komisijo, naj predloži 
potrebne zakonodajne predloge za 
vzpostavitev postopkov za opredelitev in 
odobritev demonstracijskih projektov ter 
za dodelitev pravic demonstracijskim 
projektom, pri čemer se upoštevajo spodaj 
navedena merila:
– zagotavljanje razvoja širokega razpona 
tehnologij CCS na najbolj stroškovno 
učinkovit način ter geografsko 
enakomerno razporejeno po celotni 
Evropski uniji;
– pravice se dodelijo na podlagi 
preverjenega geološkega shranjevanja 
CO2;
– bolj je treba spodbuditi pobudnike na 
tem področju, kompleksnejšo tehnologijo 
in/ali prevoz ter oblike shranjevanja;
–zagotoviti je treba, da je pri 
demonstracijskih projektih v ravnovesju 
potreba po pokrivanju stroškov ter da se 
prepreči tveganje nepričakovanih 
dobičkov, pri čemer je treba preučiti 
morebitno posredniško vlogo Evropske 
investicijske banke na tem področju;
– delovanje mehanizma demonstracijskih 
projektov bi moralo biti omejeno po času 
in obsegu, da industriji ne bi zagotavljali 
dolgoročne podpore.

Or. en
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