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LYHYET PERUSTELUT

Komission tiedonannossa Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen 
celsiusasteeseen todetaan, että mikäli kasvihuonekaasupäästöjä halutaan koko maailmassa 
vähentää 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, tämä edellyttää teollisuusmailta 30 prosentin 
päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen
2050 mennessä. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on hyödynnettävä kaikki vähennyskeinot, 
kuten kannustimet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseksi, fossiilisten 
energialähteiden korvaaminen muilla vaihtoehtoisilla energialähteillä tai hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS).

Hiilidioksidin varastoinnilla pyritään rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä ilmakehään siten, että 
kaasu otetaan talteen heti sen tuotantolähteellä ja varastoidaan se maaperään, jossa se ei voi 
enää vaikuttaa maapallon ilmaston lämpenemiseen. Tämän ratkaisun etuna on se, että 
kasvihuonekaasupäästöjä koskeva ongelma ratkaistaan jo sen alkulähteellä. Tekniikan on 
kuitenkin pystyttävä vastaamaan paikkojen valintaa ja niiden asianmukaista hoitoa koskeviin 
lisääntyneisiin vaatimuksiin, jotta vuotoriskejä voidaan vähentää mahdollisimman paljon.

Hiilidioksidin loppusijoitus on erityisen hyödyllistä suurille teollisuuslaitoksille, kuten 
sähkövoimaloille, joissa käytetään nestemäistä (öljy), kiinteää (hiili) ja kaasumaista 
(maakaasu) fossiilista polttoainetta, kaasunjalostamoille, lannoitetehtaille ja muille laitoksille, 
jotka tuottavat suuria määriä hiilidioksidia. On tarpeen muistuttaa, että hiilikäyttöisten 
voimalaitosten päästöt muodostavat neljänneksen Euroopan hiilidioksidipäätöistä ja suuren 
osan Aasian kasvavista päästöistä. Kun otetaan huomioon hiilikäyttöisten voimalaitosten 
määrän lisääntymistä koskevat näkymät Euroopassa ja koko maailmassa, on syytä kehittää 
hiilidioksidin talteenottoa ja geologista varastointia koskevaa tekniikkaa.

Tästä tekniikasta aiheutuvia kustannuksia on vähennettävä. Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kustannukset koostuvat toisaalta hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja 
varastointiin tarvittavista laitteistoista aiheutuvista kustannuksista ja toisaalta kustannuksista, 
jotka aiheutuvat näiden laitteistojen käytöstä hiilidioksidin varastointiin. Hiilidioksidin 
talteenottoon, siirtämiseen ja injektointiin tarvitaan tietty energiamäärä. Tekniikan nykyisin 
hinnoin alkuvaiheen investoinnit ovat 30–70 prosenttia korkeammat kuin tavanomaisissa 
laitoksissa. Käyttökustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin hiilikäyttöisissä 
voimalaitoksissa, joita ei ole varustettu hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikalla. 
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi otetaan siis käyttöön vasta kun vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen hinta tonnilta on hiilen hintaa alempi.

Yhteisön päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on keskeinen tekijä, jolla kannustetaan 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin käyttöönottoa. Talteenotettu ja turvallisesti Euroopan 
unionin vahvistaman oikeudellisen kehyksen mukaisesti varastoitu hiilidioksidi katsotaan 
yhteisön päästökauppajärjestelmässä sellaiseksi, jota ei ole muodostunut. Direktiiviehdotusta 
koskevaa vaikutustenarviointia varten tehtyjen ennusteiden mukaan, kun oletetaan, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sisällytetään yhteisön päästökauppajärjestelmään ja että 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, vuonna 2020 
voitaisiin varastoida seitsemän miljoonaa tonnia hiilidioksidia ja vuonna 2030 jopa 
160 miljoonaa tonnia. Vältetyt hiilidioksidipäästöt muodostaisivat vuonna 2030 noin 
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15 prosenttia Euroopalta vaadituista vähennyksistä.

On tärkeää löytää taloudellisia kannustimia, jotta hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
koskeva aloite kehittyy yhteiseksi toiminnaksi ja ylittää eri hankkeiden koordinointia 
koskevan vaiheen. Euroopan unionin viranomaisten ja jäsenvaltioiden viranomaisten on 
autettava yrityksiä kattamaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin aloittamisesta 
aiheutuvat kustannukset, kunnes tämä tekniikka on kaupallisesti kannattavaa. Taloudellista 
tukea on pidettävä välttämättömänä siirtymäaikana, jolloin nykyiset fossiiliset energialähteet, 
joilla on edelleen määräävä asema tulevina vuosikymmeninä, korvataan asteittain 
vaihtoehtoisilla energialähteillä.

Eurooppaan on rakennettava uusia infrastruktuureja, jotta siirtyminen onnistuu. Tutkimus- ja 
kehitystyötä on jatkettava, mutta tätä tekniikkaa on nyt kokeiltava, jotta sen luotettavuus 
voidaan osoittaa, ja Euroopan unionissa on toteutettava pilotti- ja demonstrointihankkeita. On 
siis tutkittava toimia, jotka voidaan toteuttaa tekniikan demonstroinnin varmistamiseksi, jotta 
fossiilisia polttoaineita, ja erityisesti hiiltä, voidaan käyttää kestävän kehityksen puitteissa. 
Komission on määritettävä tämän perusteella, mikä on paras tapa tukea enintään 12 suuren 
demonstrointilaitoksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikasta tulee kaupallisesti kannattavaa ainoastaan, 
jos teollisuus ja julkisoikeudelliset yhteisöt toteuttavat ajoissa energiaa koskevia aloitteita ja 
käyttävät tehokkaita kaupallisia kannustimia. Tämän tekniikan on mahdollistettava EU:lle 
keskeinen asema kansainvälisellä tasolla, jossa on tarjolla moninaisia puhtaita, tehokkaita ja 
vähäisiä hiilidioksidipäästöjä tuottavia energiatekniikoita.

Komission ehdotus on hyvä pohja keskustelulle, sillä siinä esitetään selkeämpi ja 
käyttökelpoinen oikeudellinen kehys hiilidioksidin varastoinnille. Ehdotukseen sisältyy lisäksi 
lupa- ja seurantamenettely: vaiheistus, kussakin vaiheessa toimitettavat tekniset osatekijät, 
kuulemiset, valvonta, ehkäisy, korjaavat toimenpiteet ongelmatilanteissa, rahavakuudet, 
tarkastukset, seuranta, kolmansille osapuolille myönnettävä käyttöoikeus jne. Siinä ei näytä 
olevan ylitsepääsemättömiä ongelmia, mutta muutamia tarkennuksia ja selvennyksiä voidaan 
esittää.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin merkitys voidaan hyvinkin asettaa kyseenalaiseksi 
siinä tapauksessa, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus kieltäytyä hiilidioksidin varastoinnista 
ja jopa kaikista tutkimuksista hiilidioksidin varastoimiseksi niiden koko alueelle tai sen osalle. 
Jäsenvaltioiden lähestymistavat ja kiinnostus hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikkaa kohtaan vaihtelevat. Tietyissä jäsenvaltioissa ei ole tehty lainkaan 
tarkkoja selvityksiä varastointikapasiteetista tai -paikoista niiden alueella.

Vuoden 2007 alussa komissio ehdotti, että suuri osa tehtaista, jotka päästävät eniten 
hiilidioksidia, muuttavat rakenteensa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan 
mukaisiksi vuoteen 2020 mennessä. Ehdotus hylättiin sillä verukkeella, että kyseinen 
tekniikka ei ole taloudellisesti kannattavaa kyseiseen ajankohtaan mennessä. Tulevaan 
direktiiviin voitaisiin sisällyttää uudelleentarkastelulauseke tulevan direktiivin tarkistamiseksi. 
Tarkistuksella hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voitaisiin tehdä pakolliseksi tiettyyn 
ajankohtaan mennessä kaikille uusille yli 300 megawatin polttolaitoksille. Velvollisuus, jonka 
mukaan kaikkien uusien polttolaitosten on huolehdittava tulevaisuudessa hiilidioksidin 
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talteenoton ja varastoinnin käyttöönotosta (talteenottovalmius), jää suhteellisen rajalliseksi, 
jos ei aseteta selvästi selkeitä tavoitteita.

Voidaan myös kysyä, miksi tutkimusvaiheelle on asetettu erittäin lyhyt määräaika, vaikka 
siihen sisältyy injektointikokeita pienillä hiilidioksidimäärillä, joilla täydennetään 
varastointilupahakemusta edeltäviä selvityksiä. Maakaasun varastointipaikkoja koskevista 
tutkimuksista saadut kokemukset näyttävät osoittavan, että tietynlaisissa geologisissa 
olosuhteissa tutkimusvaiheessa tarvitaan usein paljon enemmän aikaa.

On suoritettava enemmän tutkimuksia hiilidioksidin säilyttämisen mahdollisista 
ympäristövaikutuksista ja vuotojen vaikutuksista ympäristöön merellä ja maalla. 
Omistusoikeutta ja vastuuta koskevat kysymykset vuotojen yhteydessä saattaisivat olla 
hankalimpia.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei ole yhtä suosittu ratkaisu kuin tuuli-, vuorovesi- tai 
aurinkoenergia. Tarvitaan uutta kehitystyötä, erityisesti varastoinnin alalla, ja useita esteitä on 
voitettava, jotta hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista tulee merkittävä tekniikka, jolla 
hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Hiilidioksidin talteenotto ja geologinen 
varastointi on yksi keino lieventää 
ilmastonmuutosta. Se tarkoittaa 
hiilidioksidin (CO2) talteenottoa 
teollisuuslaitoksista, sen siirtoa 
varastointipaikalle ja sen injektointia 
sopivaan geologiseen muodostumaan 
pysyvää varastointia varten.

(4) Hiilidioksidin talteenotto ja geologinen 
varastointi on yksi keino lieventää 
ilmastonmuutosta. Se tarkoittaa 
hiilidioksidin (CO2) talteenottoa 
teollisuuslaitoksista, sen siirtoa 
varastointipaikalle ja sen injektointia 
sopivaan geologiseen muodostumaan 
pysyvää varastointia varten. Jotta 
hiilidioksidin talteenotolta ja 
varastoinnilta odotetut hyödyt eivät menisi 
hukkaan, on pyrittävä varmistamaan 
erityisesti, että kyseistä teknologiaa ei 
käytetä kannusteena tavanomaisilla 
polttoaineilla toimivien laitosten määrän 
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lisäämiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiiviehdotusta koskevaa 
vaikutustenarviointia varten tehtyjen 
ennusteiden mukaan, kun oletetaan, että 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia
tuetaan yhteisön 
päästökauppajärjestelmällä ja että 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, 
vuonna 2020 voitaisiin varastoida 
seitsemän miljoonaa tonnia hiilidioksidia 
ja vuonna 2030 jopa 160 miljoonaa 
tonnia. Vältetyt hiilidioksidipäästöt 
muodostaisivat vuonna 2030 noin 
15 prosenttia Euroopalta vaadituista 
vähennyksistä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Yksittäiset osa-alueet, hiilidioksidin 
talteenotto, siirto ja varastointi, olivat 
sinällään kukin kokeiluhankkeiden 
kohteina, mutta ne on vielä sisällytettävä 
kokonaisvaltaiseen hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiprosessiin ja 
teknologian kustannuksia on laskettava. 
Suurimmat hiilidioksidin 
varastointihankkeet, joissa on mukana 
EU:n yrityksiä, ovat Sleipner-hanke 
Pohjanmerellä (Statoil) ja In Salah 
-hanke Algeriassa (Statoil, BP ja 
Sonatrach). Muita käynnissä olevia 
kokeiluhankkeita ovat Vattenfallin 
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Schwartze Pumpe -hanke Saksan 
Brandenburgin osavaltiossa ja Totalin 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihanke Lacqin alueella 
Ranskassa.

Perustelu

Selvennetään mietintöluonnoksessa esitettyä tarkistusta, että tähän mennessä toteutetut 
hankkeet eivät ole demonstrointihankkeita, vaan kokeiluhankkeita.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Euroopan unionin toimet 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
demonstroimiseksi on käynnistettävä 
mahdollisimman nopeasti yhtenäisen 
toimintakehyksen puitteissa, joka sisältää 
erityisesti kohdennettuja tutkimus- ja 
kehitystoimia pilottihankkeiden muodossa 
sekä yleisölle suunnattuja tiedotus- ja 
valistustoimenpiteitä. Euroopan unionin 
maailmanlaajuisen johtoaseman 
ylläpitäminen hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikan kehittämisessä ja 
tämän tekniikan varhainen markkinoille 
tulo luovat uusia kaupallisia 
mahdollisuuksia EU:n yrityksille 
kolmansissa maissa, kuten Kiinassa ja 
Intiassa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Varastointia koskevan 
lainsäädäntökehyksen lisäksi tarvitaan 
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mahdollisimman pian aloitteita, joilla 
tuetaan tekniikan kehittämistä edelleen ja 
demonstrointilaitosten rakentamista, sekä 
jäsenvaltioiden lainsäädäntökehys 
siirtojen varmistamiseksi, jotta voidaan 
edistyä hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskevien tekniikoiden 
käytössä.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että on tarpeen antaa enemmän säädöksiä hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia koskevista tekniikoista sekä demonstrointilaitoksista ja lisätä 
niiden rahoitustukea.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 150 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämän kynnysarvon 
olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden 
nykyisten tai suunnitteilla olevien 
tutkimus- ja kehityshankkeiden jättämisen 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ja 
se vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia.

Perustelu

Joidenkin useissa EU-valtioissa käynnistettyjen suurimpien tutkimuksen ja kehityksen 
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kokeiluhankkeiden kapasiteetti on noin 30 megawattia yhteensä noin 120–140 kilotonnin 
varastoimiseksi. Euroopan komission ehdottama kynnysarvo tutkimuksen ja kehityksen 
kokeiluhankkeiden jättämiseksi ulkopuolelle ei mahdollista kyseisten tutkimuksen ja 
kehityksen kokeiluhankkeiden jättämistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mistä seuraa, 
että direktiivi saattaa vaikuttaa kansallisten viranomaisten kyseisten tk-kokeiluhankkeiden 
toteuttamiseen saamiin lupiin. Näistä syistä on olennaisen tärkeää nostaa kynnysarvo 
150 kilotonniin komission ehdottamasta 100 kilotonnista.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita. 
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä 
merkittäviä ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia. Tämä olisi määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollisen varastointikompleksin 
ominaisuudet erityisten vaatimusten 
mukaisesti.

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita. 
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Jäsenvaltioiden olisi 
vastaavasti voitava ottaa huomioon 
geologiset erityispiirteensä, esimerkiksi 
seismisyys, mahdollisimman 
puolueettomalla ja tehokkaalla tavalla 
varastointipaikkoja valitessaan. 
Varastointiin saisi sen vuoksi valita vain 
sellaisia paikkoja, joissa ei ole merkittävää 
vuotoriskiä ja joissa ei ainakaan voisi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia. Tämä 
olisi määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava valita varastointipaikat, sillä ne tietävät parhaiten erityisistä 
paikallisista geologisista erityispiirteistä. Näiden tietojen perusteella ne voivat parhaiten 
päättää tarvittavien investointien tekemisestä. 
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja
julkisten arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien,
julkisten ja syrjimättömien
arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja kolmen vuoden pituiseksi 
kaudeksi, jota voidaan sen jälkeen 
uudistaa kerrallaan kolmen vuoden 
pituisina jaksoina niin kauan kuin on 
tarpeen niiden toimintojen 
suorittamiseksi, joita varten tutkimuslupa 
myönnetään, jona aikana luvanhaltijalla 
olisi yksinomainen oikeus tutkia 
mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia. Jos mitään toimintoja ei 
suoriteta, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tutkimuslupa 
peruutetaan ja että se voidaan myöntää 
toisille tahoille.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
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olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla. Tehdyt 
tutkimukset ja niiden edellyttämät 
investoinnit perustelevat sen, että 
tutkimusluvan haltijat voivat odottaa 
olevansa varastointiluvan haltijoita. 

Perustelu

Luodaan kannusteita tutkimuksen tekemiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset 
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta.

(18) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus jättää varastointilupaa 
koskeva luonnos komissiolle, joka voi 
antaa neuvoa-antavan lausunnon kolmen
kuukauden kuluessa luvan 
myöntämispäivämäärästä.

Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta niin suuressa 
määrin kuin mahdollista.

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Perustelu

Kun toimivaltainen viranomainen ottaa vastuun paikasta sellaisten häiriöiden, vuotojen tai 
virheiden takia, jotka ovat toiminnanharjoittajan syytä, toiminnanharjoittajan olisi vastattava 
kustannuksista.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 
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Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella. 
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella. 
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. 
Seurantasuunnitelman erityisten 
seurantavaatimusten on oltava 
direktiivissä 2003/87/ EY vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Samoin kuin yhteisön tasolla 
tehtävän varastointilupaluonnosten 
tarkastuksen, myös 
hyväksymispäätösluonnosten tarkastuksen 

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen ja kaikki varastointilupaan 
sisältyvät vaatimukset on täytetty. 
Toiminnanharjoittajan olisi laadittava tätä 
varten raportti, jossa osoitetaan kyseisen 
vaatimuksen täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kolmen kuukauden 
kuluttua toimituspäivämäärästä komissio 
voi antaa neuvoa-antavan lausunnon 
hyväksymispäätösluonnoksesta. Samoin 
kuin yhteisön tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen,
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastusten pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
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pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen lupahakemuksen jättämistä
huolehtii rahoituksesta rahavakuuden tai 
muun vastaavan järjestelyn avulla.

(28) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
sulkemiseen ja sulkemisen jälkeiseen 
aikaan liittyvät velvollisuudet, direktiivien 
2003/87/EY ja 2004/35/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen varastointipaikan 
käyttämistä huolehtii rahoituksesta 
rahavakuuden tai muun vastaavan 
järjestelyn avulla.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
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oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

oikeuden ehdoilla, jotka eivät johda 
syrjintään. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. Säänneltyä 
siirtoinfrastruktuurin käyttöoikeutta on 
pidettävä toimijoiden kannalta hyvänä 
vaihtoehtona hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kaupallisen kehittämisen 
alkuvuosina. Jäsenvaltioiden on myös 
otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tarvitaan säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että rajat ylittävien 
hiilidioksidin siirtojen, rajat ylittävien 
varastointipaikkojen tai rajat ylittävien 
varastointikompleksien ollessa kyseessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
yhdessä tämän direktiivin ja kaikkien 
muiden yhteisön säädösten vaatimuksia.

(30) Tarvitaan säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että rajat ylittävien 
hiilidioksidin siirtojen, rajat ylittävien 
varastointipaikkojen tai rajat ylittävien 
varastointikompleksien ollessa kyseessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
yhdessä tämän direktiivin ja kaikkien 
muiden yhteisön säädösten vaatimuksia 
sekä kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, 
joissa jäsenvaltiot ja/tai yhteisö ovat 
osapuolina.

Perustelu

Rajat ylittävien siirtojen ja varastointipaikkojen ollessa kyseessä kaikkien jäsenvaltioiden ja 



PE404.776v02-00 16/38 AD\741971FI.doc

FI

jäsenvaltioiden kansalaisten olisi osallistuttava todella asian kannalta merkityksellisten 
päätösten tekoon.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin olisi sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja, jotka 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
on otettava huomioon asiaa koskevissa 
suunnittelu- ja lupamenettelyissä. Rekisteri 
on myös toimitettava komissiolle.

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista toimivista ja
suljetuista varastointipaikoista ja niitä 
ympäröivistä varastointikomplekseista ja 
pidettävä se ajan tasalla. Rekisteriin olisi 
sisällyttävä myös näiden alueiden 
kolmiulotteista rakennetta kuvaavia 
karttoja, jotka toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava huomioon asiaa 
koskevissa suunnittelu- ja 
lupamenettelyissä. Rekisteri on myös 
toimitettava komissiolle.

Perustelu

Koska varastointipaikkojen toiminta saattaa jatkua hyvin pitkään, sekä turvallisuuden että 
avoimuuden varmistamiseksi kyseisistä paikoista on pidettävä rekisteriä. 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää, että uudet 
investoinnit fossiilisia polttoaineita 
käyttävään sähköntuotantoon tehdään siten, 
että päästöjen merkittävä vähentäminen on 
entistä helpompaa. Tämän vuoksi tiettyjen 
suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 
päivänä lokakuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/80/EY olisi muutettava siten, että 

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää, että uudet 
investoinnit ennen kaikkea vaihtoehtoisiin 
energiamuotoihin, kuten uusiutuvaan 
energiaan, ja toisaalta fossiilisia 
polttoaineita käyttävään sähköntuotantoon 
tehdään siten, että päästöjen merkittävä 
vähentäminen on entistä helpompaa. 
Tämän vuoksi tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 
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siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

23 päivänä lokakuuta 2001 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/80/EY olisi muutettava 
siten, että siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai 
niitä voidaan vähentää.

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä ja turvallinen 
eristäminen siten, että ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset voidaan mahdollisimman 
hyvin estää.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ei ole sallittua.

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ja merenpohjaan ei ole sallittua.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään
hiilidioksidin varastointiin;

(3) 'varastointipaikalla' erityistä geologisen 
muodostuman osaa, joka sopii 
käytettäväksi hiilidioksidin varastointiin;

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) 'vuodolla' huomattavaa hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

Perustelu

Täsmennetään määritelmää ja mukautetaan se komission kuvaukseen kansainvälisen 
ilmastonmuutospaneelin hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista laatiman 
erityiskertomuksen mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) "tutkimuksella" mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geologiset tutkimukset 
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 
poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista;

(7) "tutkimuksella" mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geologiset tutkimukset 
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 
poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista sekä 
injektointitestit varastointipaikan 
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ominaisuuksien määrittämiseksi;

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’tutkimusluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta;

(8) 'tutkimusluvalla' toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta geologisessa muodostumassa, 
joka on todettu sopivaksi 4 artiklassa 
asetettujen ehtojen mukaisesti; 

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että tutkimuslupa voidaan myöntää vain, jos paikan valintaa koskevat 
arviointiperusteet täyttyvät.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’varastointiluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa;

(10) 'varastointiluvalla' toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa ja joka sisältää kaikki 
9 artiklan mukaisesti vaadittavat 
osatekijät; 

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja aukottomuuden varmistamiseksi varastointiluvan sisältö on 
vahvistettava määritelmässä.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) "merkittävällä muutoksella" muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) "merkittävällä muutoksella" muutosta, 
joka on ristiriidassa varastointiluvan 
kanssa ja jolla voi olla merkittäviä 
vaikutuksia ilmaan sekä maa- ja 
vesiympäristöön sekä terveyteen ja 
turvallisuuteen;

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapautuminen varastointikompleksista 
voidaan estää tai minimoida;

(17) 'korjaavilla toimenpiteillä' mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapauttaminen varastointikompleksista 
voidaan estää tai pysäyttää;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) 'hydraulisella yksiköllä' 
hydraulisesti kytköksissä olevia huokosten 
välejä, joissa paine voidaan mitata 
teknisin keinoin.

Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia.

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia ilmaan sekä maa- ja 
vesiympäristöön tai terveyteen ja 
turvallisuuteen. Valittu varastointipaikka 
ei saisi vaarantaa muita 
energiavaihtoehtoja kuten uusiutuvia 
energialähteitä tai EU:n 
energiantoimitusvarmuutta.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.

2. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien, julkisten ja 
syrjimättömien arviointiperusteiden 
perusteella.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään kilpailun vääristyminen hiilidioksidin varastoinnin 
sisämarkkinoilla.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 
kahdeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia 
kerran enintään kahdeksi vuodeksi.

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja kolmen 
vuoden pituiseksi kaudeksi, jotta voidaan 
suorittaa toiminnot, joita varten 
tutkimuslupa on myönnetty.
Tutkimusluvan voimassaoloa voidaan 
pidentää peräkkäisinä kausina
kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja ne 
myönnetään niin pitkäksi ajaksi kuin on 
tarpeen niiden toimintojen 
suorittamiseksi, joita varten tutkimuslupa 
on myönnetty erityisesti, jos luvan haltija 
on tunnetusti toteuttanut jatkuvia 
tutkimusponnisteluita.

Ennen tutkimuslupien myöntämistä 
jäsenvaltioiden on toteutettava järjestelyt 
sen varmistamiseksi, että lupaa ei käytetä 
laittomasti investointien estämiseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alueelle tänä aikana 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alueelle tänä aikana 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia. Tämän ajan jälkeen 
hiilidioksidin varastoinnin tutkimuslupa 
joko muutetaan hiilidioksidin 
varastointiluvaksi tai se luovutetaan koko 
katetulle alueelle. 
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Perustelu

 Tutkimuksen kustannukset ovat korkeat. Investointien kannustamiseksi on tarpeen varmistaa, 
että menestyksekkäästi päätökseen saatu tutkimus johtaa hiilidioksidin varastointilupaan.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
varastointilupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.

2. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien, julkisten ja 
syrjimättömien arviointiperusteiden 
perusteella. 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja välttämään kilpailun 
vääristyminen hiilidioksidin varastoinnin markkinoilla.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioilla on edelleen oltava 
oikeus olla myöntämättä varastointilupia, 
jos tähän on vakavia perusteita. 
Kieltäytyminen on perusteltava 
asianmukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on oltava mahdollisuus olla myöntämättä varastointilupia, jos 
tähän on vakavia syitä, jos hakija ei esimerkiksi täytä tarvittavia ehtoja tai ilmoitettuja 
puolueettomia arviointiperusteita. 
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Varastointiluvan haltijalla on 
yksinoikeus varastoida hiilidioksidia 
varastointipaikalla. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei varastointipaikalle 
luvan voimassaoloaikana myönnetä lupia 
toimintaan, joka häiritsisi varastointia.

Perustelu

On luokiteltava toimivaltuudet ja vastuu riskeistä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
suunnitellut lähteet, hiilidioksidivirtojen 
koostumus ja injektointinopeudet;

(4) varastointialueen ominaisuuksien 
perusteella injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
suunnitellut lähteet, hiilidioksidivirtojen
koostumus ja injektointinopeudet;

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ehdotettu korjaavia toimenpiteitä 
koskeva suunnitelma 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

(6) ehdotettu korjaavia toimenpiteitä 
koskeva suunnitelma 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, hätäevakuointitoimet mukaan 
luettuina;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan tarvittavat varotoimenpiteet ihmisten hengen 
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suojelemiseksi onnettomuuden sattuessa.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) 19 artiklassa vaadittu todiste 
rahavakuudesta tai muusta vastaavasta 
järjestelystä.

(9) 19 artiklassa vaadittu riittävä todiste 
rahavakuudesta tai muusta vastaavasta 
järjestelystä.

Perustelu

Rahavakuus on tärkeä väline varmistettaessa, että toiminnanharjoittajat täyttävät tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa, minkä vuoksi se olisi asetettava riittävälle tasolle.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla –1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varastointipaikan hoito on siihen 
teknisesti pätevän ja luotettavan 
luonnollisen henkilön vastuulla; tämän 
henkilön ja muun henkilöstön ammatillinen 
ja tekninen kehittäminen ja koulutus on 
varmistettu;

b) varastointipaikan hoito on siihen 
teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön 
suhteen pätevän ja luotettavan luonnollisen
tai oikeushenkilön vastuulla; tämän 
henkilön ja muun henkilöstön ammatillinen 
ja tekninen kehittäminen ja koulutus on 
varmistettu;

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) hydraulisessa yksikössä ei ole 
myönnetty muita varastointilupia;
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Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) komissio on antanut lausunnon 
lupaluonnoksesta 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti; 

(2) komissio voi antaa jäsenvaltioiden 
pyynnöstä lausunnon lupaluonnoksesta 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) toimivaltainen viranomainen on 
ottanut lausunnon huomioon 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Sitova säännös, että komission on annettava lausunto, lisää hallintotaakkaa.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varastointipaikan ja 
varastointikompleksin täsmällinen 

(2) varastointipaikan, 
varastointikompleksin ja hydraulisen 
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sijaintipaikka ja rajat; yksikön täsmällinen sijaintipaikka ja rajat;

Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) velvoite aloittaa varastointi kahden 
vuoden kuluessa varastointiluvan 
myöntämisestä;

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittama
varastointilupaluonnosten tarkastus

Varastointilupaluonnosten siirto ja hylätyt 
anomukset

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista 
varastointilupaluonnoksista, 
lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan. Komissio voi antaa lausunnon 
lupaluonnoksista kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun ne on toimitettu 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista 
varastointilupaluonnoksista, 
lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan. Komissio voi antaa neuvoa-
antavan lausunnon lupaluonnoksista 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä ja esitettävä perustelut, jos se 
poikkeaa komission lausunnosta.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle myönnetyistä ja hylätyistä 
hiilidioksidin 
varastointilupahakemuksista.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on vahvistettava erityiset 
laadulliset ja määrälliset 
ympäristöindikaattorit sekä hinnat, joiden 
muuttaminen katsotaan merkittäväksi 
muutokseksi. Laadulliset ja määrälliset 
indikaattorit vahvistetaan 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Käsite "merkittävä muutos" on melko lailla heikko, joten komission olisi otettava käyttöön 
laadulliset ja määrälliset indikaattorit.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes uusi varastointilupa 
on myönnetty. Toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisuuksien 
mukaan perittävä mahdolliset 
kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Entisen 
toiminnanharjoittajan on vastattava 
edelleen varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes paikka on suljettu 
tai uusi varastointilupa on myönnetty. Jos 
entinen toiminnanharjoittaja ei täytä 
velvollisuuksiaan, toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava työt itse ja 
perittävä mahdolliset kustannuksensa 
entiseltä toiminnanharjoittajalta.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä 
siihen ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta 
ainetta tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 
talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatioiden on 
oltava alle niiden tasojen, joilla voisi olla 
haitallisia vaikutuksia varastointipaikan ja 
siihen liittyvän siirtoinfrastruktuurin 
eheyteen ja jotka voisivat aiheuttaa 
merkittävän riskin ympäristölle tai rikkoa 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia.

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä 
siihen ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta 
ainetta tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 
talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatiot 
määritetään erityisten laadullisten ja 
määrällisten vaatimusten perusteella, ja 
niiden on oltava alle niiden tasojen, joilla 
voisi olla haitallisia vaikutuksia 
varastointipaikan ja siihen liittyvän 
siirtoinfrastruktuurin eheyteen ja jotka 
voisivat aiheuttaa merkittävän riskin 
ympäristölle tai rikkoa sovellettavan 
yhteisön lainsäädännön vaatimuksia. 
Komissio vahvistaa laadulliset ja 
määrälliset vaatimukset 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn perusteella.

Perustelu
Koska arviointiperusteet ja menettelyt ovat epäselvät, komission on turvallisuussyistä 
vahvistettava tietyt määrälliset ja laadulliset vaatimukset.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) havaita hiilidioksidivuodot; c) havaita hiilidioksidivuodot direktiivin 
2003/87/EY mukaisesti;
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) arvioida, pysyykö varastoitu hiilidioksidi 
täydellisesti eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen.

f) arvioida, pysyykö varastoitu hiilidioksidi 
täydellisesti eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen saattamalla ajan tasalle 
arvio paikan turvallisuudesta ja eheydestä 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Merenpohjan alla tapahtuvan 
geologisen varastoinnin yhteydessä 1 
kohdassa vahvistetut seurantaa koskevat 
vaatimukset on lisäksi mukautettava 
epävarmuustekijöihin ja toiminnallisiin 
vaikeuksiin, jotka liittyvät hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia koskevan 
tekniikan hallintaan meriympäristössä.

Perustelu

Varastointia merenpohjan alle olisi seurattava tarkemmin, sillä siihen liittyy vaikeuksia, jotka 
koskevat erityisesti vuotojen havaitsemiseen ja merien ekosysteemien erityiseen 
haavoittuvuuteen.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaavat 
toimenpiteet on toteutettava korjaavia 
toimenpiteitä koskevan suunnitelman 
pohjalta, joka on toimitettu toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut korjaavat 
toimenpiteet on toteutettava korjaavia 
toimenpiteitä koskevan suunnitelman 
pohjalta, joka on toimitettu toimivaltaisen
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan 
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6 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 6 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 
Nämä toimenpiteet on ilmoitettava 
komissiolle ja julkaistava. 

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi Euroopan komissiolle ja yleisölle olisi ilmoitettava korjaavista 
toimenpiteistä.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa. 
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
milloin tahansa toteuttaa itse korjaavia 
toimenpiteitä, jolloin se perii kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa ja 
erityisesti laatimaan 
hätäevakuointisuunnitelman merkittävän 
vuotoriskin varalta. Toimivaltainen 
viranomainen voi myös milloin tahansa 
toteuttaa itse korjaavia toimenpiteitä, 
jolloin se perii kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
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hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen. 
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen ja kaikki 
varastointilupaan sisältyvät vaatimukset 
on täytetty. Toiminnanharjoittajan on 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
kyseisen vaatimuksen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa
neuvoa-antavan lausunnon 
hyväksymispäätösluonnoksista kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä ja esitettävä perustelut, jos se 
poikkeaa komission lausunnosta.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
toimittaa toiminnanharjoittajalle yhdessä 3 
kohdassa tarkoitetun hyväksymispäätöksen 
kanssa myös päivitetyt vaatimukset 
varastointipaikan sinetöimiseksi ja 
injektointilaitteistojen purkamiseksi 17 
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Vastuun 
siirto tapahtuu, kun paikka on sinetöity ja 
injektointilaitteistot on purettu.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
toimittaa toiminnanharjoittajalle yhdessä 3 
kohdassa tarkoitetun hyväksymispäätöksen 
kanssa myös päivitetyt vaatimukset 
varastointipaikan sinetöimiseksi ja 
injektointilaitteistojen purkamiseksi 17 
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Vastuun 
siirto tapahtuu, kun paikka on sinetöity ja 
injektointilaitteistot on purettu.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen 
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi. 

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa tai 
sitä voidaan rajoittaa. Jos kuitenkin 
ilmenee vuotoja tai merkittäviä häiriöitä, 
seuranta on aloitettava uudelleen ongelman 
laajuuden ja korjaavien toimenpiteiden 
tehon arvioimiseksi. 
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti 
varastointiluvan myöntämisen jälkeen sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

Perustelu

Estetään tarpeettoman korkeat kustannukset.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 
yhteisön säädösten vaatimuksia.

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 
yhteisön säädösten vaatimuksia. Rajat 
ylittävien varastointipaikkojen yhteydessä 
lupien myöntämisestä vastaava 
kansallinen viranomainen on sen 
jäsenvaltion viranomainen, jonka alueella 
varastointipaikan on tarkoitus 
suurimmaksi osaksi sijaita.
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Perustelu

Täsmennetään vastuuta.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa liitteitä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi ehdottaa muutoksia 
liitteisiin. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. a Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
polttolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, jotka tuottavat 
sähköä ja joiden käyttöönottoa koskeva 
lupahakemus on jätetty direktiivin 
XX/XX/EY voimaantulon jälkeen, 
noudattavat parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa, joka perustuu suoritukseen ja 
tehokkuuteen fossiilisten polttoaineiden 
käytön optimoimiseksi ja hiilidioksidin 
erotuksen, siirron ja varastoinnin 
käyttöönottoon liittyvän tuotantotehon 
menetyksen korvaamiseksi.
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Hiilidioksidin erotuksesta, 
geologisesta loppusijoituksesta ja siirrosta 
saatujen kokemusten sekä 
kansainvälisessä tilanteessa tapahtuneen 
kehityksen perusteella komissio tekee 
uuden ehdotuksen 31 päivänä joulukuuta 
2015 mennessä.
Uudessa ehdotuksessa asetetaan 
määräaika, josta lähtien kaikki uudet 
polttolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, on 
varustettava hiilidioksidin erotus- ja 
varastointilaitteilla, sekä vahvistetaan 
siirtymäkausi nykyisten laitosten 
mukauttamiseksi asteittain.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Yhden tai useamman perusteen 
noudattamisesta voidaan poiketa, mikäli 
karakterisoinnin ja arvioinnin pohjalta 
voidaan edelleen tehdä 4 artiklan mukaiset 
määritykset.

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti ja parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan perusteella. Yhden tai 
useamman perusteen noudattamisesta 
voidaan poiketa, mikäli karakterisoinnin ja 
arvioinnin pohjalta voidaan edelleen tehdä 
4 artiklan mukaiset määritykset.

Perustelu

Täydennys.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 vaihe – h kohta

Komission teksti Tarkistus

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa;

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa, samoin kuin
hydraulisen yksikön rajaaminen;

Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 vaihe – k kohta

Komission teksti Tarkistus

k) mahdolliset vuorovaikutukset muiden 
toimintojen kanssa (esimerkiksi 
hiilivetyjen etsintä, tuotanto ja varastointi,
pohjavesiesiintymien käyttö maalämpöön);

k) mahdolliset vuorovaikutukset muiden 
toimintojen kanssa (esimerkiksi 
hiilivetyjen etsintä, tuotanto ja varastointi)
sekä erityisesti kilpailu uusiutuvien 
energianlähteiden (esim. 
pohjavesiesiintymien käyttö maalämpöön)
kanssa;

Perustelu

Paikan käyttö hiilidioksidin varastointiin ei saisi vaarantaa uusiutuvien energianlähteiden –
joiden yhteydessä EU:lla on sitovat tavoitteet – eikä muiden sellaisten vaihtoehtojen käyttöä, 
jotka ovat olennaisia EU:n energiahuollon turvaamiseksi.
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