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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu 
uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006
(KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0018),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0040/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodovat o oblastech na svém 
území, z nichž lze vybírat úložiště. Výběr 
vhodného úložiště je velmi důležitý, aby 
bylo možné zajistit stoprocentní zadržení 
CO2 na neomezenou dobu. Jako úložiště by 
proto měla být vybrána jedině taková 
lokalita, kde se podle navržených 
podmínek použití neočekává riziko úniku, 
které by mohlo mít negativní dopady na 
lidské zdraví nebo na životní prostředí. 
Toto by mělo být stanoveno 
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prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu 
na základě stanovených požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „významné“ ponechává prostor pro nejistotu. Bylo by zcela nepřijatelné, aby povolení 
ke komerčnímu skladování bylo uděleno, pokud se očekává (definice podle Oxford English 
Dictionary – „je považováno za pravděpodobné“) riziko úniku, který by mohl mít škodlivý 
vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Návrhy povolení ke skladování se 
vydávají prostřednictvím příslušného 
orgánu v každém členském státě. Komise 
bude mít maximálně měsíční lhůtu od 
data, kdy příslušný orgán vydal povolení, 
k zaznamenání námitek, v takovém 
případě bude povolení do ukončení 
projednávání pozastaveno. Kontrola
na úrovni Společenství by měla pomoci 
zajistit jednotnost provádění požadavků 
směrnice ve Společenství a měla by též 
zvýšit důvěru veřejnosti v metodu CCS, 
zejména v počáteční fázi provádění 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Procedurální prodlevy by se sice měly minimalizovat, ale pokud kterýkoli z členských států 
nedokáže zaručit, že povolení je vydáno pro bezpečné skladování CO2, může to ohrozit důvěru 
veřejnosti v metodu CCS v celé Evropě. Je proto vhodné, aby Komise měla právo na 
konečnou kontrolu. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Slovo „významné“ ponechává prostor pro nejistotu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vynaložených nákladů od bývalého 
provozovatele, pokud k odůvodnění 
převodu odpovědnosti nebyla poskytnuta 
nepřesná informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Mělo by být poskytnuto finanční 
zajištění, které zvýší důvěru v reálnost 
splnění povinností při uzavírání a po 
uzavření, závazků plynoucích ze začlenění 
do oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
a závazků plynoucích z této směrnice 
v souvislosti s přijetím nápravných 
opatření v případě významných 
nesrovnalostí nebo úniků. Členské státy by 
měly zajistit, aby žadatel před zahájením 
procesu injektáže CO2 poskytl finanční 
zajištění ve formě finanční záruky nebo 
jiného rovnocenného nástroje.

Or. en

Odůvodnění
i) Odstranění nepotřebného slova v anglickém znění.

ii) Za podmínky akceptace finanční bonity provozovatele nebude nezbytná povinnost 
poskytnout finanční záruku před zahájením vlastních prací.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měly by být vytvořeny mechanismy řešení sporů, které umožní sjednat smír i v jiných 
záležitostech, než je přístup k přepravním sítím a úložištím. Viz nová preambule 30 odst. a 
níže.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Členské státy by měly vytvořit 
mechanismy řešení sporů a nezávislý 
orgán, které by umožnily urychlené řešení 
sporů týkajících se přístupu k přepravním 
sítím a úložištím pro CO2  a sjednávaly 
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smír mezi příslušným orgánem a držiteli 
povolení k průzkumu nebo skladování 
v případě neshod, které by jinak mohly 
vyústit ve zdlouhavé soudní spory.

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhované mechanismy sporů ohledně přepravních sítí by měly být k dispozici také 
ve vztahu k jiným skutečnostem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Provoz úložiště může trvat velice dlouhou dobu. Rejstříky, které se budou využívat jako 
referenční zdroj k řadě jiných účelů, musí být komplexní a musí zahrnovat činná i uzavřená 
úložiště.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

pro geologické skladování oxidu uhličitého 
(dále jen „CO2“) s cílem přispět k boji 
proti změnám klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí vysvětlit, že existuje pouze jeden důvod, proč by někdo měl chtít skladovat CO2
v podzemí, a to ten, aby se zabránilo jeho uvolňování do ovzduší, kde by přispíval ke 
globálnímu oteplování. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účelem geologického skladování je 
poskytnutí alternativního řešení 
k uvolňování CO2 do ovzduší, a to pomocí 
jeho trvalého a bezpečného zadržení pod 
zemí takovým způsobem, který 
znemožňuje negativní dopady na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice může být považována za přijatelnou, pouze pokud stanoví zadržení CO2
způsobem, který je trvalý, bezpečný a který by neměl mít negativní dopady na lidské zdraví ani 
na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje 
na geologické skladování CO2 prováděné 
za účelem výzkumu, vývoje nebo testování 

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

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí získat zkušenosti s řízením zajištění metody CCS, prostřednictvím regulace 
pilotních projektů navržených Evropskou radou. (Navrženo také v preambuli 14).

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Skladování CO2 v úložných komplexech
zasahujících mimo územní oblast 
stanovenou v odstavci 1 je dovoleno pouze 
v souladu s článkem 11a a způsobem, 
který je v souladu s mezinárodními 
dohodami.

Or. en

Odůvodnění

Geologické formace mohou být velmi rozlehlé a přesahovat hranice EU. Postupy uvedené 
v této směrnici se musí týkat pouze takových jejich částí, které jsou vymezené jako úložné 
komplexy.

Doplnění, aby bylo znění bráno ve spojení s navrhovaným novým článkem 11a. Tato směrnice 
neupravuje vývoz CO2 za účelem skladování s podmínkou, že jsou dodržovány přísné 
podmínky, a pokud neexistuje jakákoli pochybnost, že by podmořské skladování mohlo 
porušovat Londýnskou úmluvu.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) „úložištěm“ rozumí vymezená oblast 
v geologické formaci užívaná 
ke geologickému skladování CO2; jediné 
„úložiště“ může zahrnovat vymezené 
oblasti v rámci oddělených geologických 
formací na různých úrovních;

Or. en

Odůvodnění

Úložiště může být jen v jedné části mnohem rozsáhlejší geologické formace a může také 
zahrnovat geologické formace na různých úrovních.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) „únikem“ rozumí jakékoli 
zaznamenatelné uvolnění CO2 z úložného 
komplexu na zemský povrch do ovzduší 
nebo hydrosféry, v případě potřeby 
potvrzené systémy sledování využívajícími 
nejlepší dostupné technologie;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upravuje definici úniku tak, aby více odpovídala pokynům IPCC pro 
nejlepší praxi, a zároveň omezuje riziko sporů ohledně zdrojů nebo množství uvolněného CO2. 
„Hydrosféra“ zahrnuje oceány, jezera a veškeré vodstvo na povrchu Země.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) „povolením k průzkumu“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující průzkum a upravující 
podmínky, za kterých se může uskutečnit, 
vydané příslušným orgánem podle 
požadavků této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) „povolením ke skladování“ rozumí 
písemné a zdůvodněné rozhodnutí 
povolující geologické skladování CO2
v úložišti a upravující podmínky, za 
kterých se může toto skladování 
uskutečnit, vydané příslušným orgánem 
podle požadavků této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) „významnou změnou“ rozumí změna, 
která může vést ke zvýšenému riziku 
úniku;
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Or. en

Odůvodnění

Prioritním cílem musí být zabránit úniku a veškerým rizikům, které by tento únik mohl 
představovat pro lidské zdraví a pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) „tokem CO2“ rozumí tok látek,
obsahujících alespoň 90 % oxidu 
uhličitého, vzniklý z procesů zachycování, 
do kterého nesmí být přidán žádný odpad 
ani jiné látky za účelem zbavení se tohoto 
odpadu nebo jiných látek;

Or. en

Odůvodnění

Toto je specifická definice, která má doplnit navrhovaný článek 12 a nahradit nejasná slova 
„z naprosté většiny“ jasnějším vymezením. Obsah vyšší než 90 % by bylo možné požadovat, 
pouze pokud by se měly zvažovat výhradně post-spalovací procesy zachycování, ale to by 
pravděpodobně vylučovalo vývoj slibné nové technologie kyslíkatého spalování. Vzhledem 
k tomu, že by ale rovnováha v tomto případě byla tvořena z inertních plynů argonu, dusíku a 
kyslíku, nemělo by to vyvolávat znepokojení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) „významnou nesrovnalostí“ rozumí 
jakákoli nesrovnalost během procesu 
injektování nebo ukládání nebo ve výkonu 
úložného komplexu, která podstatně 
zvyšuje riziko úniku;
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Or. en

Odůvodnění

Definice „významné nesrovnalosti“ by se měla konkrétně vztahovat k tomu, že pod zemí se 
může stát něco, co skutečně vyžaduje přijetí nápravných opatření, která by zabránila 
možnému riziku úniku v budoucnu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jasnější definice nápravných opatření nutných v případě, že jsou zpozorovány významné 
nesrovnalosti. Únik jakéhokoli množství CO2, který by mohl mít negativní dopady na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí, je nepřijatelný.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž za navrhovaných 
podmínek užívání nehrozí významné
riziko úniku a kde není pravděpodobný 
výskyt jakýchkoli významných negativních 
dopadů na životní prostředí nebo zdraví. 

2. Jako úložiště se vybere pouze 
geologická formace, u níž se
za navrhovaných podmínek užívání 
nepředpokládá žádné riziko úniku, který 
by mohl mít negativní dopady na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění
Požadavek musí být více určitý, než jak navrhuje Komise. Bylo by zcela nepřijatelné, aby bylo 
vydáno povolení ke komerčnímu skladování, pokud se očekává (definice podle Oxford English 
Dictionary – „je považováno za pravděpodobné“) riziko úniku, který by mohl mít škodlivý 
vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu a okolní 
oblasti na základě kritérií stanovených 
v příloze I.

3. Vhodnost geologické formace 
pro použití jako úložiště se určí 
prostřednictvím charakterizace a posouzení 
potenciálního úložného komplexu a okolní 
oblasti na základě kritérií stanovených 
v příloze I a podle osvědčených postupů a 
pokynů, které vyvine Komise.

Or. en

Odůvodnění

Přílohy poskytují základní rámec nezbytný pro posuzování možných úložišť, ale postup 
provedení bude zdokonalen a dosáhne se větší důvěry veřejnosti, pokud bude zavedena 
povinnost, aby byly dodrženy osvědčené postupy, a budou vypracovány pokyny, které budou 
napomáhat příslušným orgánům v členských státech.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení k průzkumu byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií.

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení k průzkumu byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, veřejně 
oznámených nediskriminačních kritérií.

Postupy by měly brát v úvahu skutečnost, 
že držitelé povolení k průzkumu budou 
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vlastnit údaje získané během průzkumu 
a budou upřednostněni, pokud budou 
žádat o povolení ke skladování před 
vypršením platnosti povolení k průzkumu. 
Členské státy mohou zavést požadavky 
týkající se následného prodeje nebo 
převodu údajů získaných v průběhu 
platnosti povolení k průzkumu, s cílem 
usnadnit jakoukoli pozdější hospodářskou 
soutěž týkající se povolení ke skladování, 
pokud by držitel povolení k průzkumu 
nechtěl žádat o povolení ke skladování 
nebo nedokázal splnit další podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Musí být ošetřena potenciální nesrovnalost v rámci postupů navržených Komisí. Postup 
udělování povolení k průzkumu i k následnému skladování by sice měl být nediskriminační, 
ale nikdo nebude motivován k provedení komerčního průzkumu, pokud nebude existovat 
možnost, aby ten, kdo ho povede, mohl CO2 také skladovat, nebo mu budou nahrazeny jeho 
výdaje. Postup udělování povolení k průzkumu by tedy měl brát v úvahu skutečnost, že tento 
má přímou vazbu na postup následného udělení povolení ke skladování.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu a maximálně 
na dobu dvou let s možností jednoho 
prodloužení maximálně o dva roky.

3. Povolení k průzkumu se udělují 
na oblast omezeného objemu. Platnost 
povolení by neměla přesáhnout dobu 
nezbytnou k provedení průzkumu 
možného úložiště, kterého se povolení 
týká. Členské státy mohou prodloužit 
platnost povolení, pokud je průzkum 
prováděn podle jeho požadavků.

Or. en
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Odůvodnění

Doba navrhovaná Komisí bude v řadě případů příliš krátká. Lze předpokládat, že ty členské 
státy, které udělují povolení k průzkumu, mají skutečný zájem na umožnění bezpečného 
skladování CO2. Proto jim lze ponechat možnost určit si své požadavky ohledně trvání 
povolení k průzkumu bez obav, že by to vedlo k neodůvodněnému prodlení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu.

4. Držitel povolení k průzkumu má 
výhradní právo prozkoumat dotyčný 
potenciální úložný komplex pro CO2. 
Členské státy zajistí, aby během období 
platnosti povolení nebyla povolena žádná 
protichůdná využití daného komplexu a že 
při udělování povolení k průzkumu 
úložišť CO2 budou respektovány a 
chráněny zájmy a vlastnická práva třetích 
stran držitelů předchozích licencí na těžbu 
uhlovodíků, uhlí nebo jiných minerálů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje práva jiných subjektů podnikajících ve stejné zeměpisné 
oblasti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Povolení k průzkumu není platné po 
datu vypršení platnosti, pokud jeho držitel 
nepožádá před tímto datem o povolení ke 
skladování ve stejné oblasti v souladu 
s článkem 6.
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Držitel povolení k průzkumu má do data 
vypršení platnosti tohoto povolení 
výhradní právo požádat o povolení ke 
skladování podle článků 6 a 7.

Or. en

Justification

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žádné úložiště 
nebylo provozováno bez povolení 
ke skladování.

1. Členské státy zajistí, aby žádné úložiště 
nebylo provozováno bez povolení 
ke skladování, aby pro každé úložiště 
existoval jen jeden provozovatel a aby 
během období platnosti povolení nebyla 
povolena žádná protichůdná využití 
daného úložného komplexu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit úplnou jasnost ohledně odpovědností a závazků musí existovat pro každé 
úložiště jen jeden provozovatel; to je zapotřebí zdůraznit zejména v souvislosti 
s předcházením možným sporům s držiteli práv na těžbu ropy v případě skladování při 
pobřeží.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy 
pro udělování povolení ke skladování byly 
přístupné všem subjektům disponujícím 
potřebnými kapacitami a aby povolení byla 
udělována na základě objektivních, veřejně 
oznámených kritérií.

2. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 4a, členské
státy stanoví postupy pro udělování 
povolení ke skladování, jejichž cílem je, 
aby byly přístupné všem subjektům 
disponujícím potřebnými kapacitami a aby 
povolení byla udělována na základě 
objektivních, veřejně oznámených 
nediskriminačních kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Existuje potenciál pro nesrovnalost v postupech navrhovaných Komisí. Postup udělování 
zakázek by ideálně měl být nediskriminační, to však odnímá motivaci k provádění 
průzkumných prací. Tento pozměňovací návrh musí být chápán ve spojení s tím, co je 
navrženo v čl. 5 odst. 2. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) jméno a adresu žadatele a potenciálního 
provozovatele, není-li totožný s žadatelem;

(1) jméno a adresu potenciálního 
provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) doklad o odborné způsobilosti žadatele (2) doklad o odborné způsobilosti 
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nebo potenciálního provozovatele; potenciálního provozovatele;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit technickou způsobilost subjektů, které budou přímo odpovědné za 
provozování úložišť.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) celkové množství CO2, které má být 
injektováno a uloženo, a dále potenciální 
zdroje, složení toků CO2 a rychlost 
injektáže;

(4) celkové množství CO2, které má být 
injektováno a uloženo, a dále potenciální 
zdroje, složení toků CO2, rychlost a tlak
injektáže, umístění zařízení k injektáži a 
způsoby přepravy;

Or. en

Odůvodnění

Důležité informace nezbytné k provedení řádného posouzení.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) doklad o finanční záruce nebo jiném 
rovnocenném nástroji dle požadavků 
článku 19.

(9) doklad o finanční bonitě žadatele a 
jeho schopnosti poskytnout záruku nebo 
jiný rovnocenný nástroj dle požadavků 
článku 19 dříve, než bude zahájen proces 
injektování CO2;

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely této směrnice je v okamžiku předložení žádosti dostačující prokázání finanční 
bonity podniku nebo jeho mateřské společnosti.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Návrh plánu na informování 
veřejnosti a konzultace s veřejností 
v souladu se směrnicí 2003/4/ES, který by 
měl usilovat o zajištění toho, aby 
veřejnosti bylo zpřístupněno maximum 
technických a rozhodovacích informací 
při prvním podání žádosti a při každé 
provedené změně, a aby veřejnost měla 
formální možnost předložit své 
připomínky příslušnému orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Posílení platných zákonných požadavků týkajících se informací o životním prostředí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správa úložiště bude v rukou fyzické 
osoby, která je dostatečně odborně 
způsobilá a spolehlivá pro správu úložiště; 
je zajištěn profesionální a odborný rozvoj 
a odborná příprava této osoby a všech 
pracovníků;

b) správa úložiště bude v rukou finančně 
zdravého podniku s prokázanou 
technickou způsobilostí;

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné stanovit jasné a právně vymahatelné linie odpovědnosti. Vymezením technické 
způsobilosti budou podniky stanovovat ty správné osoby, aby řídily úložiště v každodenním 
provozu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v případě více než jednoho 
provozovatele injektujícího do jednoho 
hydrostaticky propojeného systému bude 
možné takové vzájemné působení tlaků, 
aby obě úložiště současně mohla 
naplňovat požadavky této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán musí dbát na to, aby nevydal povolení dvěma provozovatelům, kteří by mohli 
zároveň využívat jeden hydrostaticky propojený úložný komplex, v neposlední řadě kvůli tomu, 
že za souběžných injektáží by bylo obtížné odlišit odpovědnost za závazky s naprostou jistotou.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise vydala stanovisko k návrhu 
povolení podle čl. 10 odst. 1;

(2) v Komisi neproběhla žádná 
komunikace ohledně námitek podle čl. 10 
písm. f), nebo podle téhož ustanovení bylo 
dosaženo dohody mezi příslušným 
orgánem a Komisí a tato dohoda byla 
zveřejněna;

Or. en
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Odůvodnění

Znění navržené Komisí, které má nahradit čl. 8 odst. 2 a 3 a sjednotit ustanovení 
s navrhovaným novým zněním článku 10.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) příslušný orgán vzal toto stanovisko 
v úvahu podle čl. 10 odst. 2.

(3) příslušný orgán poskytl vysvětlení a 
případně odůvodnění těm občanům, kteří 
měli konkrétní připomínky ohledně 
použití, a kteří uvedli svá jména a 
kontaktní údaje.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění toho, aby příslušný orgán měl povinnost řádně zohlednit konkrétní připomínky, 
návrhy a komentáře ze strany občanů komunikujících sami za sebe a nikoli jako signatáři 
petice nebo organizovaného lobbování elektronickou cestou.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum návrhů povolení ke skladování
Komisí

Schvalování povolení ke skladování

1. Členské státy informují Komisi o všech 
návrzích povolení ke skladování, 
žádostech o povolení a případných dalších 
materiálech, které bral příslušný orgán 
v úvahu při přijímání návrhu svého 
rozhodnutí. Ve lhůtě šesti měsíců 
od předložení návrhů povolení k nim 
může Komise vydat své stanovisko.

Členské státy zavedou následující postup:

a) žadatel o povolení poskytne 
příslušnému orgánu veškerou 
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požadovanou dokumentaci ve dvou 
kopiích;
b) po obdržení dokumentace od žadatele 
poskytne příslušný orgán Komisi 
podrobnosti ke každé žádosti o povolení 
a veškeré další materiály, ke kterým bude 
přihlédnuto ze strany příslušného orgánu 
při rozhodování o udělení povolení ke 
skladování;
c) Komise po obdržení požadované 
dokumentace její přijetí příslušnému 
orgánu potvrdí;
d) příslušný orgán oznámí Komisi, zda a
kdy bude schvalovat udělení povolení ke 
skladování;
e) Komise potvrdí přijetí tohoto oznámení 
příslušnému orgánu, jakmile jej obdrží;
f) Komise může do jednoho kalendářního 
měsíce od data oznámení, že povolení ke 
skladování bylo schváleno, informovat 
příslušný orgán, že má námitky, které 
vycházejí z požadavků této směrnice. Na 
základě těchto námitek bude povolení 
pozastaveno, dokud nebude dosaženo 
dohody mezi příslušným orgánem a 
Komisí a tato dohoda nebude zveřejněna.
g) povolení ke skladování bude 
považováno za schválené, pokud nejsou ve 
stanovené lhůtě obdrženy od Komise 
žádné námitky.

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

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, že by měla mít šest měsíců na to, aby informovala příslušný orgán o svém 
rozhodnutí. Je to byrokratická zátěž, která je jednoznačně nepřijatelná. 
Zpravodaj se domnívá, že by Komise měla mít právo na zajištění konečné kontroly, neboť 
neúspěch v řádné ochraně lidského zdraví a životního prostředí v některém z členských států 
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by ohrozil důvěru veřejnosti v metodu CCS v celé Evropě.
Postup navržený v tomto pozměňovacím návrhu Komisi umožňuje, aby konala současně 
s příslušnými orgány v členských státech. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby nebyla 
provedena žádná významná změna bez 
vydání nového povolení ke skladování 
podle této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby nebyla 
provedena žádná významná změna bez 
vydání nového povolení ke skladování 
podle této směrnice. Povolení ke 
skladování lze změnit za účelem povolení 
změn nevýznamné povahy v souladu 
s pokyny, které vypracuje Komise.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl poskytnout větší právní jistotu. Povšimněte si, že článek 
16 rovněž stanoví, že příslušný orgán by měl mít možnost vyžadovat, aby byla přijata opatření 
na předcházení úniku, nebo tato opatření sám přijmout.

Mohlo by se také přihlížet k údajům informátora či informacím z jiných zdrojů (3a).

Příslušný orgán nesmí čekat až na selhání ve vyjednávání, aby před využitím dostupných 
fondů vyžadoval na provozovateli úhradu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán přezkoumá a dle potřeby 
aktualizuje nebo odebere povolení 
ke skladování:

3. Příslušný orgán přezkoumá a dle potřeby 
aktualizuje nebo odebere povolení 
ke skladování, nebo držiteli povolení uloží, 
aby učinil nápravná opatření:
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 odst. 2..

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky podle čl. 16 
odst. 1;

a) pokud mu byly nahlášeny významné 
nesrovnalosti nebo úniky, které by mohly 
mít negativní dopady na lidské zdraví 
nebo na životní prostředí, podle čl. 16 
odst. 1, nebo si je takových úniků nebo 
nesrovnalostí vědom;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po odebrání povolení podle odstavce 3 
příslušný orgán buď vydá nové povolení 
ke skladování, nebo úložiště uzavře podle 
čl. 17 odst. 1 písm. c). Do vydání nového 
povolení ke skladování příslušný orgán 
přebírá odpovědnost za úložiště, včetně 
všech z toho vyplývajících právních 
závazků. Úhradu případných vzniklých 
nákladů si příslušný orgán vyžádá 
v maximální možné míře od bývalého 
provozovatele.

4. Příslušný orgán v návaznosti na přijetí 
opatření s cílem přezkoumat, aktualizovat 
nebo odebrat povolení podle odstavce 3 
buď vydá nové povolení ke skladování, 
nebo úložiště uzavře podle čl. 17 odst. 1 
písm. c). V případě uzavření úložiště 
do vydání nového povolení ke skladování 
příslušný orgán přebírá odpovědnost 
za úložiště, včetně všech z toho 
vyplývajících právních závazků. Úhradu 
případných vzniklých nákladů si příslušný 
orgán vyžádá v maximální možné míře 
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od bývalého provozovatele, včetně čerpání 
finanční záruky podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Vývoz CO2 do třetích zemí za účelem 
geologického skladování
1. Pokud má být CO2 vyvezen ze 
Společenství do třetí země za účelem 
geologického skladování, držitel CO2
předloží žádost o povolení k vývozu 
příslušnému orgánu v členském státě 
původu.
2. Příslušný orgán v členském státě 
původu informuje příslušný orgán v zemi 
určení za účelem získání souhlasu.
3. Příslušný orgán v členském státě může 
povolit vývoz, pouze pokud:
a) byl udělen souhlas ze strany 
příslušného orgánu v zemi určení,
b) lze zajistit, aby se geologické skladování 
CO2 uskutečnilo v souladu s požadavky 
uvedenými v této směrnici,
c) na geologické skladování CO2 se 
vztahuje systém obchodování s emisemi 
v zemi určení, který je napojen na systém 
obchodování s emisemi EU podle 
směrnice 2003/87/ES. 
4. K tomu, aby mohl být vývoz CO2 
povolen, je nezbytný zvláštní souhlas 
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Komise.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla vylučovat možnost vývozu CO2 za účelem geologického skladování, 
pokud opatření týkající se skladování splňují stejná bezpečnostní kritéria, jaká se používají 
v rámci EU.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tok CO2 musí být tvořen z naprosté 
většiny oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže. Koncentrace těchto látek musí 
být pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
byly v rozporu s platnými právními 
předpisy Společenství.

1. Tok CO2 musí být tvořen z alespoň 
90 % oxidem uhličitým. Nesmí do něj 
proto být přidán žádný odpad ani jiné látky 
za účelem zbavení se tohoto odpadu nebo 
jiných látek. Tok CO2 nicméně může 
obsahovat náhodně přidružené látky 
ze zdroje či procesu zachycování nebo 
injektáže a lze přidat stopové prvky, které 
napomohou sledování a ověřování posunu 
CO2. Koncentrace těchto látek musí být 
pod úrovněmi, které by nepříznivě 
ovlivnily neporušenost úložiště a příslušné 
přepravní infrastruktury a představovaly 
riziko pro životní prostředí nebo byly 
v rozporu s platnými právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Slova „z naprosté většiny“ poskytují nedostatečnou jistotu. Obsah vyšší než 90 % by bylo 
možné požadovat, pouze pokud by se měly zvažovat výhradně post-spalovací procesy 
zachycování, ale to by pravděpodobně vylučovalo vývoj nové technologie kyslíkatého 
spalování. Vzhledem k tomu, že by ale rovnováha v toku CO2 v tomto případě byla tvořena 
z inertních plynů argonu, dusíku a kyslíku, nemělo by to vyvolávat znepokojení.

Obdobně je nepřijatelné slovo „významné“. Koncentrace znečišťujících látek, která by mohla 
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porušovat přijatelné normy a která by mohla představovat jakýkoli druh ohrožení, nemůže být 
tolerována.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl sledování injektážních zařízení, 
úložného komplexu (včetně oblaku CO2, 
je-li to možné) a dle potřeby okolního 
prostředí za účelem:

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
prováděl sledování injektážních zařízení, 
úložného komplexu (včetně oblaku CO2) 
a dle potřeby okolního prostředí za účelem:

Or. en

Odůvodnění

Nejvýznamnější součástí jakéhokoli plánu sledování je určit, zda nastaly významné změny ve 
skladovaných vzorcích CO2 (například zda došlo k posunu, který by mohl vést k úniku), a zda 
je zapotřebí přijmout opatření na jejich řešení.

Sledování oblaku CO2 je zásadní, pokud lze očekávat možný únik, a proto by slova „je-li to 
možné“ měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) ověření množství skladovaného CO2;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 úvodní část.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhalení významných nežádoucích 
účinků na okolní prostředí, lidské populace 
nebo uživatele okolní biosféry;

d) odhalení nežádoucích účinků na okolní 
prostředí, lidské populace nebo uživatele 
okolní biosféry;

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli negativní dopady na lidské zdraví nebo na životní prostředí jsou nepřijatelné, a proto 
musí být slovo „významných“ vypuštěno.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posouzení, zda bude uložený CO2 zcela 
zadržen na neomezenou dobu,

f) aktualizace posouzení bezpečnosti a 
neporušenosti úložiště z krátkodobého a 
dlouhodobého hlediska, včetně posouzení 
toho, zda bude uložený CO2 zcela zadržen 
na neomezenou dobu,

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 úvodní část.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sledování se provádí podle plánu 2. Sledování se provádí podle plánu 
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sledování vypracovaného provozovatelem 
podle požadavků stanovených v příloze II, 
předloženého příslušnému orgánu 
a schváleného příslušným orgánem podle 
čl. 7 odst. 5 a čl. 9 odst. 5. Plán se 
aktualizuje podle požadavků stanovených 
v příloze II a v každém případě každých 
pět let, aby se zohlednil technický rozvoj. 
Aktualizované plány se opět předkládají 
příslušnému orgánu ke schválení.

sledování vypracovaného provozovatelem 
podle požadavků stanovených v příloze II, 
včetně podrobností týkajících se sledování 
v souladu s pokyny stanovenými podle 
článku 14 a čl. 23 odst. 2 směrnice 
2003/87/ES, předloženého příslušnému 
orgánu a schváleného příslušným orgánem 
podle čl. 7 odst. 5 a čl. 9 odst. 5. Plán se 
aktualizuje podle požadavků stanovených 
v příloze II a v každém případě každých 
pět let, aby se zohlednily změny týkající se 
posouzení rizika úniku, nové vědecké 
poznatky a dosažený pokrok v nejlepších 
dostupných technologiích. Aktualizované 
plány se opět předkládají příslušnému 
orgánu ke schválení. Plán sledování a 
všechny aktualizované plány budou 
zpřístupněny ke kontrole ze strany 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění
Požadavky na sledování a podávání zpráv musí být v souladu s požadavky stanovenými ve 
směrnici o evropském systému obchodování s emisemi.
Postup regulace je nezbytné nastavit tak, aby byly zohledňovány poznatky získané zkušeností 
a nové vědecké poznatky.
S ohledem na zachování důvěry je třeba zdůraznit, že plány sledování se zveřejňují.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) doklad o udržování finanční záruky 
podle článku 19 a čl. 9 odst. 9;

(3) doklad o zavedení a udržování finanční 
záruky podle článku 19 a čl. 9 odst. 9;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh stanoví určitou flexibilitu v poskytování finanční záruky, v neposlední 
řadě s cílem umožnit, aby byla brána v úvahu finanční bonita jakékoli mateřské společnosti. 
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidelné kontroly se provádějí 
nejméně jednou ročně. Prověřují příslušná 
zařízení pro injektáž a sledování a též celou 
paletu významných účinků úložného 
komplexu na životní prostředí.

3. Pravidelné kontroly se provádějí jednou 
ročně v prvních pěti letech po zahájení 
injektáže a poté tak často, jak to považuje 
za nezbytné příslušný orgán. Prověřují 
příslušná zařízení pro injektáž a sledování 
a též celou paletu významných účinků 
úložného komplexu na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud existuje problém, ukáže se to s největší pravděpodobností brzy poté, kdy byl zahájen 
proces injektáže, a z toho důvodu jsou vhodné pravidelné kontroly. Geologické podmínky 
každého úložiště se však budou lišit a mělo by záležet na příslušných orgánech, aby určily 
systém dlouhodobé kontroly, který bude nejvhodnější pro dané podmínky.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
v případě významných nesrovnalostí nebo 
úniků tyto skutečnosti okamžitě oznámil 
příslušnému orgánu a přijal nezbytná 
nápravná opatření.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
v případě významných nesrovnalostí nebo 
úniků, které by mohly mít negativní 
dopady na lidské zdraví nebo na životní 
prostředí, tyto skutečnosti okamžitě 
oznámil příslušnému orgánu a přijal 
nezbytná nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poskytuje provozovateli úložiště větší právní jistotu tím, že stanoví 
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povinnost, aby příslušný orgán zdůvodnil své požadavky, a zároveň posiluje způsobilost 
příslušného orgánu jednat, pokud by došlo k jakémukoli porušení podmínek povolení nebo 
k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán může kdykoli 
provozovatele požádat o přijetí dalších 
nápravných opatření nebo nápravných 
opatření odlišných od opatření stanovených 
v plánu nápravných opatření. Může též 
kdykoli přijmout nápravná opatření sám 
a poté požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

3. Příslušný orgán může kdykoli 
provozovateli uložit přijetí dalších 
nápravných opatření nebo nápravných 
opatření odlišných od opatření stanovených 
v plánu nápravných opatření, pokud se 
opatření plánu nápravných opatření 
ukázala jako neúčinná, změnily se 
výrazně podmínky od doby, kdy byl přijat 
plán nápravných opatření, nebo pokud 
existuje nebezpečí úniku, který by mohl 
mít negativní dopady na lidské zdraví 
nebo na životní prostředí. Může též 
kdykoli přijmout nápravná opatření sám 
a poté požadovat úhradu nákladů 
od provozovatele.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 16 odst. 1.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nepřijme-li provozovatel nezbytná
nápravná opatření, příslušný orgán přijme 
nezbytná nápravná opatření sám a vyžádá 
si úhradu nákladů od provozovatele.

4. Nepřijme-li provozovatel nápravná 
opatření ve lhůtě, která je zapotřebí 
k tomu, aby se předešlo úniku, který by 
mohl mít negativní dopady na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí, příslušný 
orgán přijme nezbytná nápravná opatření 
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sám a vyžádá si úhradu nákladů 
od provozovatele.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 16 odst. 1.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na žádost provozovatele po schválení 
příslušným orgánem;

b) na žádost provozovatele po schválení 
příslušným orgánem; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti dle odstavce 2 jsou plněny 
na základě plánu činnosti po uzavření 
vypracovaného provozovatelem na základě 
osvědčených postupů a v souladu 
s požadavky stanovenými v příloze II 
bodě 2. Předběžný plán činnosti 
po uzavření se předkládá příslušnému 
orgánu a příslušný orgán jej schvaluje 
podle čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7. Před 
uzavřením úložiště podle odst. 1 písm. a) 
nebo b) se předběžný plán činnosti 
po uzavření:

3. Povinnosti dle odstavce 2 jsou plněny 
na základě plánu činnosti po uzavření 
vypracovaného provozovatelem na základě 
osvědčených postupů a pokynů, které 
vyvine Komise, a v souladu s požadavky 
stanovenými v příloze II bodě 2. Předběžný 
plán činnosti po uzavření se předkládá 
příslušnému orgánu a příslušný orgán jej 
schvaluje podle čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 7. 
Před uzavřením úložiště podle odst. 1 
písm. a) nebo b) se předběžný plán činnosti 
po uzavření:

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dle potřeby aktualizuje, zejména 
s ohledem na osvědčené postupy;

a) dle potřeby aktualizuje, s přihlédnutím 
k analýze rizik, osvědčeným postupům a 
technologickým zlepšením, aniž by však 
předepisoval nové povinnosti nepřiměřené 
povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
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 a byla splněna 
kritéria uvedená v povolení ke skladování 
týkající se převádění odpovědnosti. 
Za tímto účelem provozovatel vypracuje 
zprávu dokládající splnění tohoto kritéria 
a předloží ji příslušnému orgánu 
ke schválení převodu odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Poskytuje právní jistotu provozovateli. Kritéria budou samozřejmě obsahovat požadavky, aby 
CO2 byl zcela zadržen.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Společně s rozhodnutím o schválení 
převodu dle odstavce 3 může příslušný 
orgán provozovateli oznámit aktualizované 
požadavky na neprodyšné uzavření úložiště 
a demontáž injektážních zařízení podle 
čl. 17 odst. 2 a 3. Převod odpovědnosti 
proběhne po neprodyšném uzavření 
úložiště a demontáži injektážních zařízení.

4. Společně s rozhodnutím o schválení 
převodu dle odstavce 3 může příslušný 
orgán provozovateli oznámit aktualizované 
a přiměřené požadavky na neprodyšné 
uzavření úložiště a demontáž injektážních 
zařízení podle čl. 17 odst. 2 a 3. Převod 
odpovědnosti proběhne po neprodyšném 
uzavření úložiště a demontáži injektážních 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé by neměli být vystaveni riziku nejistoty, že jim mohou být příslušnými orgány 
předepsány z právního hlediska nepřiměřené požadavky, které by mohly mít snahu zamezit 
přijetí dlouhodobé odpovědnosti za úložiště, jež je pro tuto směrnici klíčové.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
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 ukončeno 
sledování. Nicméně při odhalení úniků 
v návaznosti na sledování a další 
provedené postupy s cílem splnit 
požadavky  platných právních předpisů 
Společenství, zejména směrnic 
92/43/EHS, 2000/60/ES a 2006/118/ES, 
nebo v důsledku informací získaných pro 
jakýkoli jiný účel, musí být sledování dle 
potřeby obnoveno za účelem posouzení 
rozsahu problému a účinnosti nápravných 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Podmínkou převodu odpovědnosti z provozovatele na příslušný orgán je, že nebude existovat 
jakákoli pochybnost o úniku, a nebude tedy zapotřebí žádný formální režim sledování. 
Sledování, které je schopné odhalit přítomnost CO2, je požadováno řadou platných směrnic 
(o stanovištích, v rámcové směrnici o vodě, o podzemních vodách), jež budou doplněny 
dalšími, které se nyní připravují (například o mořské strategii).

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
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. To se nepoužije v případě, 
kde je uznáno, že pochybením či 
nedbalostí provozovatele nebo záměrným 
činem a úmyslným zfalšováním se důkazy 
poskytnuté pro účely odstavce 1 zakládaly 
na nesprávných informacích.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh na ochranu členských států proti nedbalým či podvodným 
provozovatelům.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
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 

1. Členské státy zajistí, aby žadatel před 
zahájením injektáže CO2 poskytl vhodné 
finanční zajištění ve formě finanční záruky 
nebo jiného rovnocenného nástroje, které 
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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.

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. en

Odůvodnění

Jistota poskytnutí finanční záruky je požadována až před zahájením injektáže CO2. Pokud by 
byla požadována předem, znamenalo by to bezdůvodnou finanční zátěž. 

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za podmínky transparentního posouzení 
provedeného na základě rizik členské státy 
stanoví přijatelné formy finanční záruky 
s patřičným zohledněním rozsahu 
produktů dostupných na mezinárodních 
trzích a s nimi spojených nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost dohodnout si způsoby poskytování finanční záruky tak, aby 
tato záruka nemusela být nezbytně vázána na kapitál ani stavět hospodářskou životaschopnost 
projektu mimo dosah většiny malých a středních podniků na trhu.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nediskriminačním způsobem, který 
stanoví daný členský stát. Členský stát 
uplatní cíle rovného a otevřeného přístupu 
a přihlédne k:

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že podniky, které poskytují zařízení pro přepravu a 
skladování, musí být schopné zajistit příslušnou návratnost svých investic a řídit podniky na 
tržním základě, s výhradou dodržení podmínek povolení.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
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; a

d) potřebě respektovat důvodné potřeby a 
odůvodněné finanční zájmy majitele nebo 
provozovatele úložiště nebo přepravní sítě 
pro CO2 , zejména právo uzavírat 
dlouhodobé smlouvy o přístupu ke 
kapacitě pro přepravu a skladování, 
pokud tím neomezují přístup třetích stran, 
není-li dostupná kapacita zcela využívaná 
podle platného plánu skladování, a zájmy 
všech dalších uživatelů úložiště nebo sítě 
nebo případných dotčených zpracovacích 
či manipulačních zařízení; a

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že podniky, které poskytují zařízení pro přepravu a 
skladování, musí být schopné zajistit příslušnou návratnost svých investic a řídit podniky na 
tržním základě, s výhradou dodržení podmínek povolení.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zavedení opatření 
pro urovnávání sporů, včetně orgánu 
nezávislého na stranách a majícího přístup 
ke všem příslušným informacím, aby 
umožnily urychlené řešení sporů týkajících 
se přístupu k přepravním sítím pro CO2
a k úložištím, s přihlédnutím ke kritériím 
stanoveným v čl. 20 odst. 2 a k počtu stran, 
které mohou být do jednání o tomto 
přístupu zapojeny.

1. Členské státy zajistí zavedení opatření 
pro urovnávání sporů, včetně orgánu 
nezávislého na stranách a majícího přístup 
ke všem příslušným informacím.

Orgán by měl usilovat, aby:
a) umožnil urychlené řešení sporů 
týkajících se rozvoje infrastruktury CO2 
a přístupu k přepravním sítím pro CO2
a k úložištím, s přihlédnutím ke kritériím 
stanoveným v čl. 20 odst. 2 a k počtu stran, 
které mohou být do jednání o tomto 
přístupu zapojeny;
b) sjednal smír mezi příslušným orgánem 
a držiteli povolení k těžbě či skladování 
v případě sporů, které by se jinak mohly 
vyvinout ve spory soudní.

Or. en

Odůvodnění
Postup urovnávání sporů, který může stanovit sjednání smíru, aby se zabránilo nákladným a 
zdlouhavým soudním sporům, bude užitečný a neměl by být vyhrazen jen pro řešení záležitostí 
týkajících se přepravní sítě. Sjednání smíru by rovněž měla být k dispozici k řešení sporů mezi 
příslušným orgánem a provozovateli či žadateli o povolení. Podle nového článku 23a by tudíž 
měla být zavedena revidovaná verze ustanovení o urovnávání sporů – kapitola 6 (Obecná 
ustanovení).
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Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří nebo jmenují 
příslušný orgán odpovědný nebo příslušné 
orgány odpovědné za plnění povinností 
stanovených v této směrnici. Je-li 
jmenován více než jeden příslušný orgán, 
musí být práce těchto orgánů prováděná
na základě této směrnice koordinována.

Členské státy vytvoří nebo jmenují 
příslušný orgán odpovědný nebo příslušné 
orgány odpovědné za plnění povinností 
stanovených v této směrnici. Členské státy 
zavedou opatření na koordinaci práce 
těchto orgánů prováděné na základě této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Výbor pro technické přezkoumání

Komise zřídí výbor pro technické 
přezkoumání, který bude napomáhat při 
přípravě pokynů pro osvědčené postupy, 
které mají používat příslušné orgány a 
provozovatelé. Postupy výboru budou 
otevřené a transparentní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rejstřík uzavřených úložišť Rejstřík úložišť

Or. en

Odůvodnění

Provoz úložiště může trvat velmi dlouhou dobu. Rejstříky, které se budou využívat jako 
referenční zdroj k řadě jiných účelů, musí být komplexní a musí zahrnovat činná i uzavřená 
úložiště. Je však třeba zabránit nadbytečné byrokracii, a proto není zapotřebí informovat 
Brusel o podrobnostech každé změny častěji než jednou za tři roky.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
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 bezodkladně vytvoří 
a poté povede rejstřík všech činných i 
uzavřených úložišť a okolních úložných 
komplexů, včetně map jejich prostorového 
rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 24 nadpis.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rejstřík berou v úvahu příslušné 2. Rejstřík berou v úvahu příslušné 
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vnitrostátní orgány při příslušných 
postupech v souvislosti s plánováním 
a povolováním jakékoli činnosti, která by 
mohla ovlivnit geologické skladování CO2
v uzavřených úložištích nebo která by 
mohla být tímto skladováním ovlivněna. 

vnitrostátní orgány při příslušných 
postupech v souvislosti s plánováním 
a povolováním jakékoli činnosti, která by 
mohla ovlivnit geologické skladování CO2
v činných i uzavřených úložištích nebo 
která by mohla být tímto skladováním 
ovlivněna.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 24 nadpis.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rejstřík se po vytvoření a po každé 
aktualizaci oznamuje Komisi.

3. Rejstřík se při vytvoření oznamuje 
Komisi. Aktualizované zprávy se 
předkládají každé tři roky společně se 
zprávami podle čl. 25 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 24 nadpis.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Článek 9a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a Článek 9a

Členské státy zajistí, aby všechna spalovací 
zařízení o kapacitě 300 MW nebo vyšší, 

„1. Členské státy zajistí, aby všechna 
spalovací zařízení vyrábějící elektřinu
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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.

o jmenovité kapacitě 300 MW nebo vyšší 
a u nichž se očekává, že budou emitovat 
více než 350 g CO2/KWh, na která je
žádáno původní stavební povolení po 
vstupu této směrnice v platnost:

a) byla umístěna a plánována tak, aby 
umožňovala zachycování CO2 nebo 
umožňovala jiné způsoby dosažení 
rovnocenného snížení emisí; 
b) byla povolena až poté, kdy příslušný 
orgán schválí zprávu vypracovanou 
provozovatelem, ve které provozovatel 
navrhne místo geologického skladování 
zachyceného CO2 a prostředky 
(a v případě potrubí také trasu), kterými 
bude CO2 dopraven do úložiště. Zpráva 
bude zveřejněna dříve, než bude vydáno 
jakékoli povolení.
V případě neexistence stavebního 
povolení se použije původní povolení 
k provozu.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanoví požadavky týkající se připravenosti k zachycování 
navržené Komisí.

Určení 350 g CO2 je uvažováno zejména s cílem nedovolit výstavbu elektrárny spalující uhlí, 
pokud by nebyla připravena pro případnou konverzi na vybavení metodou CCS. Aby však 
byla členským státům poskytnuta flexibilita, tato hranice umožní výstavbu plynových 
elektráren spalujících zemní plyn vybavených kogenerační jednotkou a „konvenčních“ 
elektráren spalujících plyn, pokud využívají nejlepší dostupné technologie.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
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 
a u nichž se očekává, že budou emitovat 
více než 350 g CO2/KWh, na která je 
žádáno původní stavební 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 použije původní povolení 
k provozu.“

Or. en

Justification

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.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  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.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Čl. 9 a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1b. Členské státy zajistí, aby spalovací 
zařízení na výrobu elektřiny podle 
odstavce 1 ode dne 1. ledna 2025 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.

Or. en

Odůvodnění

Technologie zachycování CO2 uvolněného při procesu spalování je již dostupná a v příštím 
desetiletí lze dokonce očekávat výrazný pokles nákladů na ni. Zavedení tohoto závazného 
požadavku dá jasný signál pro investory a urychlí rozvoj metody CCS.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 32
Směrnice 2001/80/ES
Čl. 9 a – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1c. Nejpozději do roku 2015 a při 
zohlednění dosaženého technologického 
pokroku a nejnovějších vědeckých 
poznatků Komise přezkoumá požadavky 
omezující používání tohoto článku, a to 
pouze u spalovacích zařízení na výrobu 
elektřiny o jmenovité kapacitě 300 MW 
nebo vyšší a u nichž lze očekávat emise 
více než 350 g CO2/KWh.“

Or. en
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Odůvodnění

Do roku 2015, v závislosti na dosaženém technologickém pokroku, by bylo vhodné, aby 
Komise zvážila navržení toho, aby byly zavedeny požadavky na metodu CCS pro širší okruh 
spalovacích zařízení.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
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. Odchylky od jednoho 
nebo více těchto kritérií mohou být
povoleny příslušným orgánem, pokud to 
nemá nepříznivý vliv na schopnost 
charakterizace a posuzování za účelem 
určení oblastí podle článku 4. Komise 
požádá o pomoc výbor pro technické 
přezkoumání s cílem vypracovat pro 
příslušné orgány pokyny, podle čl. 4 odst. 
3, o účinném používání kritérií v souladu 
s osvědčenými technikami.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán musí určit, jaké informace jsou zapotřebí k tomu, aby v daném případě bylo 
možné provést řádné posouzení ohledně rizika úniku. Některá kritéria jsou nejasná 
a vzájemně se značně liší, pokud jde o jejich důležitost, a proto je zapotřebí vypracovat 
pokyny o osvědčených technikách.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Příloha I – krok 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

o riziku úniku 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. Tyto 
údaje musí zahrnovat nejméně tyto 
charakteristiky úložného komplexu:

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Příloha I – krok 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přítomnost a stav přírodních a umělých 
cest, které by se mohly stát cestami úniku;

g) přítomnost a stav přírodních a umělých 
cest, včetně studní a vrtů, které by se 
mohly stát cestami úniku;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Po řadu následujících desetiletí bude svět při výrobě podstatného podílu své elektřiny spoléhat 
na používání uhlí. Bez využití technologie zachycování a skladování uhlíku, která zabrání 
uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, nebude možné dosáhnout globálního snížení emisí, 
které je nezbytné k předcházení mimořádně závažných důsledků změn klimatu.

Tyto směrnice stanoví rámec a podmínky pro používání metody CCS v Evropě. Zavádí 
požadavky na oddělování a zachycování oxidu uhličitého a na jeho přepravu potrubím. 
Stanoví postup pro označování a bezpečné používání skladovacích ploch hluboko pod zemí. 
Právní předpisy stanoví, aby soukromí provozovatelé přesunuli odpovědnost za velmi dlouhé 
skladování oxidu uhličitého na členský stát, avšak pouze pokud existuje naprostá jistota, že 
možnost úniku byla snížena na nulu.

Komise také navrhuje, aby veškeré nové elektrárny byly budovány jako „připravené 
k zachycování“, s možností být vybavené zařízením na zachycování a skladování během své 
provozní životnosti.

Metoda CCS nebude nahlížena příznivě ze strany všech ochránců životního prostředí; 
ukládání oxidu uhličitého nebude pravděpodobně ideálním „zeleným“ řešením. Může však 
sloužit jako přemosťující technologie, napomáhající naší průmyslové civilizaci získat čas 
k vývoji alternativních řešení v rozsahu nezbytném k tomu, aby se mohl uskutečnit celkový 
posun od fosilních paliv ke způsobům výroby elektřiny s nulovými emisemi uhlíku. Může se 
použít pro elektrárny spalující plyn a může napomoci zamezit emisím z hlavních 
průmyslových komplexů. Ve spojení s používáním biomasy v elektrárnách může napomoci 
dosáhnout čistých negativních emisí doplněním zdrojů obnovitelné energie. Prioritou však 
musí být jeho využití k řešení problému s uhlím.

Z uhlí pochází 24 % emisí CO2 v Evropě, to však není nic ve srovnání s množstvím 
vyrobeným jinde. USA využívá uhlí k výrobě 50 % své elektřiny, v Indii je to 70 % a v Číně 
80 %. Jen v těchto třech zemích je plánováno okolo 850 nových nebo rekonstruovaných 
elektráren na spalování uhlí. Při rychle se zvyšující poptávce mezinárodní energetická 
agentura odhaduje celosvětové 70% zvýšení používání uhlí do roku 2030, a to je navíc 
k  tomu, co bude učiněno na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a snížení 
spotřeby energie.

Význam rozvoje používání zachycování a skladování uhlíku v Evropě nelze podceňovat. 
Rozšíření na jeho plný potenciál by mohlo zajistit 50% snížení našich emisí CO2 do roku 
2050. Omezení předepsaná energetickému odvětví systémem obchodování s emisemi bude 
hrát hlavní úlohu v zajištění toho, aby se uskutečnilo snížení emisí CO2, včetně takové ceny 
za povolení, která bude odrazovat od budování elektráren spalujících uhlí, které nebudou 
vybaveny zachycováním a ukládáním uhlíku; nejdůležitější je však z tohoto pohledu 
celosvětový rozměr.

Techniky CCS nejenom vyžadují dodatečnou infrastrukturu, ale snižují také celkovou 
účinnost procesu výroby elektřiny o více než 25 procent. Nesporně zvyšují cenu elektřiny 
vyrobené z uhlí za účelem hospodářského prospěchu, který není krátkodobý. Jejich 
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výhradním záměrem je zabránit uvolňování emisí CO2 do ovzduší s cílem napomoci v boji 
proti globálnímu oteplování. Pokud Evropská unie nepůjde příkladem tím, že podpoří rychlý 
rozvoj této technologie, nebude žádným způsobem možné přesvědčit Indii nebo Čínu, aby 
přijaly její používání, či tyto země přesvědčit, že by to mělo být požadavkem budoucí 
mezinárodní dohody o boji proti změnám klimatu. Mimořádně vysoké emise CO2 pocházející 
z rostoucího počtu elektráren na spalování uhlí se budou zvyšovat s každým dnem prodlení, a 
plyn zůstane v ovzduší po řadu nadcházejících desetiletí.

Legitimními připomínkami veřejnosti ohledně používání technologie CCS je třeba se zabývat, 
musí však být zasazeny do souvislostí. Byly vyjádřeny obavy, že doprava a skladování 
inertního oxidu uhličitého představují nebezpečí, toto nebezpečí se však těžko může rovnat 
nebezpečí plynoucímu z dopravy a skladování metanu, které se uskutečňuje všude v Evropě 
zcela běžně. Tento toxický, hořlavý a výbušný skleníkový plyn je nejenom skladován ve 
velkém množství v podzemních stanovištích, ale je také rozváděn potrubím do milionů 
domácností – kde je zapalován!

Technologie zachycování CO2 je stále relativně nezralá. Je zapotřebí vyvinout nové a povýšit 
stávající technologie, aby odpovídaly požadavkům velkých spaloven. Ukazuje se však, že tyto 
překážky lze rychle překonat, a je povzbudivé, že Alstom se v květnu 2008 stal prvním 
významnějším výrobcem, který vyhlásil, že elektrárny vybavené zachycováním a 
skladováním uhlíku budou komerčně dostupné od roku 2015, pokud budou v brzké době 
zahájeny práce na navržených pilotních projektech, které nám pomohou učit se používáním, 
testováním technologií a snižováním nákladů.

Existují obavy, že CO2 nelze bezpečně skladovat hluboko pod zemí, ale že by mohl unikat a 
uvolňovat se přitom do ovzduší, kde by představoval určité nebezpečí pro zdraví, a potlačovat 
tak vlastní účel, za jakým byl v první řadě skladován. Oxid uhličitý je přirozenou složkou 
vzduchu, který dýcháme, a pouze velmi silné koncentrace na konkrétním místě mohou 
případně způsobit problém. IPCC navrhuje míru úniku nejvýše 1 % na každých 1 000 let, 
dobu čtyřikrát delší, než je celá historie průmyslové civilizace. Podle názoru zpravodaje 
nicméně jakýkoli únik, u kterého lze očekávat, že bude mít negativní dopady na lidské zdraví 
nebo na životní prostředí, je nepřijatelný. 

Naše zkušenost se skladováním CO2 je stále velmi omezená a je velmi důležité, že místa pro 
úložiště jsou vybírána velmi obezřetně a pouze na základě rozsáhlých studií, přičemž největší 
riziko úniku nastává při injektáži a bezprostředně po ní. Neměl by to být problém, který 
bychom předávali budoucím generacím jako nevyřešený. Norská vláda uvádí, že po deseti 
letech provozu injektáží v Sleipner pod Severním mořem nejenom nedošlo k žádnému úniku, 
ale také k žádnému posunu mimo očekávané limity. Postupem času se  skladovaný CO2 stane 
stabilnějším a únik ještě více nepravděpodobným.

Zpravodaj vítá rady a doporučení poskytnuté hostitelskými společnostmi a organizacemi při 
přípravě této zprávy. Zejména děkuje Komisi za její pomoc v přípravě změn k revizi a ke 
zlepšení navržených právních předpisů. Přetrvávají však rozdíly v přístupech a zpravodaj 
přijímá výhradní odpovědnost za své závěry a doporučení.

Dlouhodobé náklady na používání systémů CCS se očekávají ve srovnatelné výši s ostatními 
technologiemi na výrobu elektřiny, jakmile budou zohledněny úspory z povolenek v rámci 
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systému obchodování s emisemi EU; iniciátoři však zaplatí vyšší cenu a budou potřebovat 
určitou formu veřejné podpory.

V březnu 2007 Evropská rada přislíbila svou podporu vybudování až 12 pilotních elektráren 
se zachycováním a skladováním uhlíku do roku 2015. Musíme doufat, že dodatečné 
financování nezbytné k tomu, aby se tyto plány mohly zrealizovat, bude moci být zajištěno 
před vstupem této směrnice v platnost.
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