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BEKNOPTE MOTIVERING

In de mededeling van de Commissie in verband met het behalen van de doelstelling van de 
Gemeenschap om de klimaatverandering tot 2°C te beperken, wordt verduidelijkt dat in een 
context van wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot met 50% in 2050 een 
vermindering van de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld met 30% tegen 2020 vereist is, 
wat moet oplopen tot een vermindering met 60-80% tegen 2050. Om deze doelstellingen te 
bereiken, moeten alle uitstootverminderingsopties worden ingeschakeld, zoals prikkels om het 
gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, het vervangen van fossiele brandstoffen 
door andere alternatieve energiebronnen of het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture 
and Storage - CCS).

De opslag van CO2 is een techniek om de CO2-uitstoot in de atmosfeer te beperken door het 
gas van bij de productiebron op te vangen en vervolgens onder de grond op te slaan, waar het 
geen invloed meer heeft op de wereldwijde klimaatverandering. Het voordeel van deze 
oplossing is dat ze een antwoord biedt op het probleem van de uitstoot van broeikasgassen 
van bij de bron. Deze technologie moet echter voldoen aan de toegenomen eisen op het 
gebied van een adequate selectie en beheer van de opslaglocaties om het lekkagerisico tot een 
minimum te beperken.

Koolstofvastlegging zal in de eerste plaats van nut zijn voor grote industriële installaties, 
zoals elektriciteitscentrales die met vloeibare (aardolie), vaste (steenkool) en gasvormige 
(aardgas) fossiele brandstoffen worden gestookt, alsook voor gasraffinaderijen, 
meststofproducerende fabrieken en andere bedrijven waar grote hoeveelheden CO2 worden 
geproduceerd. Er moet bovendien op gewezen worden dat kolengestookte 
elektriciteitscentrales verantwoordelijk zijn voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in 
Europa en voor een groot gedeelte van de stijgende CO2-uitstoot in Azië. Aangezien het 
aantal kolengestookte centrales in Europa en in de hele wereld blijft toenemen, is er een 
belangrijke rol weggelegd voor de ontwikkeling van technologie voor de afvang en 
geologische opslag van CO2.

De prijs van deze technologie moet nog dalen. De kosten van CCS zijn deels de 
kapitaalinvesteringen voor apparatuur om het CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan 
en deels de kosten voor de exploitatie van deze apparatuur teneinde de CO2 op te slaan. Er is 
immers een bepaalde hoeveelheid energie vereist voor de afvang, het transport en de injectie 
van CO2. Tegen de huidige prijzen van de desbetreffende technologie liggen de initiële 
investeringskosten ongeveer 30 tot 70% hoger dan bij standaardinstallaties. Daarenboven zijn 
de exploitatiekosten aanzienlijk hoger dan voor kolengestookte installaties die niet met CCS 
zijn uitgerust. CCS zal bijgevolg alleen worden gebruikt wanneer de kost per ton vermeden 
CO2 lager ligt dan de koolstofprijs.

De EU-regeling voor de handel in emissierechten zal de voornaamste stimulans zijn voor de 
invoering van CCS. Binnen het emissiehandelssysteem zal afgevangen en in 
overeenstemming met het door de EU vastgestelde juridisch kader veilig opgeslagen CO2 als 
niet-uitgestoten worden beschouwd. Uit de prognoses die in het kader van de 
effectbeoordeling met betrekking tot de voorgestelde richtlijn zijn gemaakt, blijkt dat wanneer 
CCS wordt ingebed in de EU-regeling voor de handel in emissierechten en uitgaande van een 
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vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% in 2020, er in 2020 wellicht 
7 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen, wat kan oplopen tot ongeveer 160 miljoen ton 
in 2030. Het op die manier vermeden CO2 zal in 2030 goed zijn voor ongeveer 15% van de in 
Europa vereiste uitstootvermindering.

Het is van wezenlijk belang dat er extra financiële middelen worden vrijgemaakt om ervoor te 
zorgen dat het CCS-initiatief tot een gemeenschappelijke actie kan uitgroeien, die verder gaat 
dan de coördinerende structuur van een "projectnetwerk". Totdat de technologie commercieel 
levensvatbaar wordt, zullen de Europese en nationale overheden de bedrijven moeten helpen 
om de initiële investeringskosten voor CCS te dekken. Deze financiële inspanningen zijn
absoluut noodzakelijk in de overgangsperiode van de huidige fossiele brandstoffen, die ook in 
de komende decennia nog een dominante rol zullen spelen, naar alternatieve energiebronnen 
die deze fossiele brandstoffen geleidelijk zullen vervangen.

Om deze overgang succesvol te laten verlopen, moet er in Europa nieuwe infrastructuur 
worden gebouwd. De inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) 
moeten uiteraard worden voortgezet, maar de technologie moet nu getest worden om de 
betrouwbaarheid ervan aan te tonen. Daarnaast moeten er in de Europese Unie proefprojecten 
en demonstraties worden georganiseerd. Zo moet onderzocht worden welke maatregelen
genomen kunnen worden om in het kader van een duurzame ontwikkeling de demonstratie te 
garanderen van technologieën voor het gebruik van fossiele brandstoffen en met name van 
koolstof. Op basis hiervan zal de Commissie de meest geschikte manier moeten bepalen om
het ontwerp, de bouw en de exploitatie te ondersteunen van ten hoogste 12 grootschalige 
installaties voor de demonstratie van deze technologieën.

CCS kan alleen commercieel levensvatbaar worden als de industrie en de overheid tijdig de 
nodige krachtige initiatieven nemen en sterke marktstimuli invoeren. Deze technologie moet 
de Europese Unie in staat stellen om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen in de 
toepassing van een diverse waaier van schone, efficiënte en koolstofarme
energietechnologieën.

Het Commissievoorstel vormt een goed uitgangspunt voor een debat over dit onderwerp, 
aangezien het in een duidelijker en zinvol juridisch kader voorziet voor de opslag van CO2. 
Het voorstel vormt tevens een strikt kader voor het vergunnings- en controleproces: planning, 
aard van de technische gegevens die in elke fase moeten worden verstrekt, overleg, 
monitoring, preventie, corrigerende maatregelen wanneer er zich problemen voordoen, 
financiële zekerheden, inspecties, controle, toegang van derden, … Deze tekst zal allicht geen 
onoverkomelijke problemen opleveren, mits er een aantal aanpassingen en verduidelijkingen 
in worden aangebracht.

De zin van CCS kan opnieuw in twijfel worden getrokken aangezien de lidstaten de 
mogelijkheid zouden hebben om zich te verzetten tegen de opslag van CO2 en zelfs tegen het 
zoeken naar opslaglocaties voor CO2 op hun gehele grondgebied of op een gedeelte daarvan. 
De technologie voor de opvang en het opslaan van kooldioxide wordt in de verschillende 
lidstaten op uiteenlopende wijze benaderd en niet overal even enthousiast onthaald. Sommige 
lidstaten beschikken overigens niet over nauwkeurige studies aangaande de opslagcapaciteit 
of -locaties op hun grondgebied.
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Begin 2007 stelde de Commissie voor dat een groot aantal van de fabrieken die de meeste 
CO2 uitstoten hun installaties tegen 2020 compatibel zouden maken met CCS. Het idee werd 
later opnieuw van tafel geveegd onder het voorwendsel dat de technologie tegen die tijd 
financieel niet aantrekkelijk zou zijn. In de toekomstige richtlijn zou een rendez-vousclausule
opgenomen kunnen worden inzake de herziening van de toekomstige richtlijn. Deze 
herziening zou het gebruik van CCS op een bepaald tijdstip verplicht kunnen stellen voor alle 
nieuwe verbrandingsinstallaties van meer dan 300 megawatt. De verplichting voor elke 
nieuwe verbrandingsinstallatie om in de toekomst uitgerust te zijn met CCS (notie "gereed om 
af te vangen") blijft relatief beperkt wanneer er geen duidelijke doelstellingen worden 
vastgelegd.

Er kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de zeer korte termijn die wordt voorzien voor de 
exploratiefase, waarin met name injectietests met kleine hoeveelheden CO2 worden 
uitgevoerd. De resultaten van deze proeven worden meegenomen in de studies die aan de 
aanvraag van een opslagvergunning voorafgaan. Eerdere ervaringen met het zoeken naar 
opslaglocaties voor aardgas lijken erop te wijzen dat deze exploratiefase vaak aanzienlijk
langer duurt, in een specifieke geologische context.

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de mogelijke impact op het milieu van CO2-
opslag en lekkage in de bodem en in wateren. De meest heikele kwesties zullen naar 
verwachting verband houden met de eigendomsrechten en aansprakelijkheid in geval van 
lekkage.

CCS is geen even populaire oplossing als windenergie, getijdenenergie of zonne-energie. Er 
blijven nieuwe ontwikkelingen nodig, voornamelijk wat betreft de opslag. Bovendien zullen 
nog tal van hindernissen uit de weg moeten worden geruimd vooraleer CCS kan uitgroeien tot 
een volwaardige techniek om de uitstoot van CO2 te beperken.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Koolstofafvang en -opslag (Carbon 
Capture and Storage - CCS) is één van de 
middelen om de klimaatverandering te 
matigen. De techniek bestaat erin dat de 

(4) Koolstofafvang en -opslag (Carbon 
Capture and Storage - CCS) is één van de 
middelen om de klimaatverandering te 
matigen. De techniek bestaat erin dat de 
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door industriële installaties uitgestoten 
kooldioxide (CO2) wordt opgevangen, 
wordt getransporteerd naar een 
opslaglocatie en daar ten slotte wordt 
geïnjecteerd in een geschikte geologische 
formatie met het oog op opslag voor 
onbeperkte duur.

door industriële installaties uitgestoten 
kooldioxide (CO2) wordt opgevangen, 
wordt getransporteerd naar een 
opslaglocatie en daar ten slotte wordt 
geïnjecteerd in een geschikte geologische 
formatie met het oog op opslag voor 
onbeperkte duur. Om te voorkomen dat de 
verwachte voordelen van de CCS-
technologie in de vorm van minder 
uitstoot van CO2 weer teniet worden 
gedaan, moet er speciaal op worden gelet 
dat deze technologie niet wordt gebruikt 
als aanmoediging voor uitbreiding van het 
aantal energiecentrales die op 
conventionele brandstoffen werken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit de prognoses die in het kader 
van de effectbeoordeling met betrekking 
tot de voorgestelde richtlijn zijn gemaakt, 
blijkt dat, mits CCS wordt ondersteund 
door de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten, en uitgaande van een 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen met 20% in 2020, er in 
2020 wellicht zeven miljoen ton CO2 kan 
worden opgeslagen, wat kan oplopen tot
160 miljoen ton in 2030. Het op die 
manier vermeden CO2 zal in 2030 goed 
zijn voor ongeveer 15% van de in Europa 
vereiste uitstootvermindering.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De afzonderlijke elementen van 
afvang, transport en opslag van CO2 zijn 
elk op zich gedemonstreerd, maar het 
blijft een uitdaging om die elementen te 
verenigen in een compleet CCS-proces en 
om de kosten van de technologie te 
verlagen. De grootste CO2-
opslagprojecten waarbij EU-
ondernemingen betrokken zijn, zijn het 
Sleipner-project in de Noordzee (Statoil) 
en het In Salah-project in Algerije 
(Statoil, BP en Sonatrach). Andere 
lopende projecten zijn het Vattenfall-
project te Schwartze Pumpe in de Duitse 
deelstaat Brandenburg en het CCS-
project van Total in het Lacq-bekken in 
Frankrijk. 

Motivering

Verduidelijking ten opzichte van het AM in het ontwerpadvies dat de tot nu toe uitgevoerde 
projecten geen demonstratie-, maar proefprojecten waren.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Er moet zo snel mogelijk werk 
worden gemaakt van Europese 
inspanningen inzake CCS-demonstratie 
binnen een geïntegreerd beleidskader, met 
inbegrip van doelgerichte inspanningen 
op het vlak van onderzoek en 
ontwikkeling door middel van 
proefprojecten en bewustmakings- en 
sensibiliseringsmaatregelen. De 
voortrekkersrol van de Europese Unie in 
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het ontwikkelen van CCS-technologieën 
en de vroege marktontwikkeling ervan zal 
nieuwe commerciële mogelijkheden 
creëren voor EU-ondernemingen in derde 
landen als China of India.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Naast een wetgevingskader voor 
de opslaglocatie, moet er zo snel mogelijk 
gezorgd worden voor 
stimuleringsmaatregelen voor de verdere 
ontwikkeling van de technologie, steun 
voor de bouw van demonstratie-
installaties en voor een door de lidstaten 
te creëren wetgevingskader voor het 
transport van CO2 , teneinde het gebruik 
van CCS- technologie op ruimere schaal 
te verbreiden.

Motivering

Verduidelijking dat er méér wettelijke besluiten betreffende en financiële steun voor CCS-
technologieën en -demonstratie-installaties nodig zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 150 kiloton
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of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de 
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

of meer. Deze drempel moet het mogelijk 
maken bestaande of voorgenomen O&O-
proefprojecten in de lidstaten buiten de 
werkingssfeer van deze richtlijn te laten 
vallen en lijkt ook passend voor andere 
relevante communautaire wetgeving De 
opslag van CO2 in geologische formaties 
die vallen buiten het territoriale bereik van 
deze richtlijn en de opslag van CO2 in de 
waterkolom mogen niet toegestaan zijn.

Motivering

Enkele van de omvangrijkste O&O-proefprojecten die in een aantal lidstaten zijn opgezet, 
hebben een vermogen van ongeveer 30 MW voor een totale injectie van ongeveer 120 tot 140 
kt. De door de EU Commissie voorgestelde drempel voor uitsluiting van O&O-proefprojecten 
is niet hoog genoeg om zulke O&O-proefprojecten van de werkingssfeer van de richtlijn uit te 
sluiten, met als gevolg dat de richtlijn de door de nationale instanties verkregen vergunning 
voor die projecten dreigt te doorkruisen. Om die reden moet de voorgestelde drempel van 100 
kt worden verhoogd tot 150 kt.

Amendement 7
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd. 
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie
worden geselecteerd als er geen belangrijk 
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke risico's optreden voor het 
milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd. 
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. De 
lidstaten moeten daarom de mogelijkheid 
houden op objectievere en doelmatiger 
wijze de geologische eigenschappen, zoals 
bijvoorbeeld aardbevingsgevoeligheid, in 
aanmerking te nemen bij de keuze van de 
opslaglocaties.  Een site mag uitsluitend 
als opslaglocatie worden geselecteerd als er 
geen belangrijk lekkagerisico bestaat en, in 
ieder geval, als er naar alle 
waarschijnlijkheid geen belangrijke risico's 
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optreden voor het milieu en de 
volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

Motivering

De lidstaten moeten opslaglocaties mogen kiezen omdat zij het best op de hoogte zijn van 
specifieke geologische kenmerken en op basis van deze kennis het best in staat zijn te 
beslissen of de noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn. 
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn. 
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, bekend gemaakte en niet-
discriminerende criteria. Teneinde 
exploratie-investeringen aan te moedigen 
en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een periode van drie jaar, die daarna 
voor periodes van drie jaar kan worden 
verlengd, voor zolang als nodig is om de 
activiteiten uit te voeren waarvoor de 
exploratievergunning is verleend, een 
periode waarbinnen de houder van de 
vergunning over het exclusieve recht 
beschikt om het potentiële CO2-
opslagcomplex te exploreren. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat gedurende deze 
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periode geen conflicterend gebruik van het 
complex is toegestaan. Indien er geen 
activiteiten worden uitgevoerd, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de 
exploratievergunning wordt ingetrokken 
en aan andere entiteiten kan worden 
verleend.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt. Zijn er 
exploraties verricht en ten gevolg daarvan
benodigde investeringen gedaan, dan 
rechtvaardigen deze bij de houder van de 
exploratievergunning de verwachting dat 
hij ook de opslagvergunning zal krijgen.

Motivering

Creatieve prikkels voor het verrichten van exploratie.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 

(18) De lidstaten dienen in de gelegenheid 
te worden gesteld hun ontwerp-
opslagvergunning aan de Commissie voor 
te leggen, die uiterlijk drie maanden na de 
datum van voorlegging een raadgevend 
advies kan uitbrengen.
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over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren.
Evaluatie op communautair niveau moet 
bijdragen tot de samenhang van de 
tenuitvoerlegging van de eisen van deze 
richtlijn in het geheel van de Gemeenschap 
en moet zo het vertrouwen van het publiek 
in CCS versterken, met name in de eerste 
periode van tenuitvoerlegging van de 
richtlijn.

Evaluatie op communautair niveau moet 
bijdragen tot de samenhang van de 
tenuitvoerlegging van de eisen van deze 
richtlijn in het geheel van de Gemeenschap 
en moet zo het vertrouwen van het publiek 
in CCS versterken, met name in de eerste 
periode van tenuitvoerlegging van de 
richtlijn.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten. 
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. Voor zover mogelijk
recupereert de bevoegde autoriteit alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten. 
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. De bevoegde autoriteit 
recupereert alle kosten die de vorige 
exploitant heeft gemaakt.
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Motivering

Wanneer de bevoegde autoriteit de verantwoordelijkheid voor een locatie overneemt, wegens 
onregelmatigheden, lekkages, of verzuimen van de exploitant, moeten de kosten nog steeds 
voor rekening komen van de exploitant. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit.

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit. De specifieke eisen 
van het monitoringsplan moeten in 
overeenstemming zijn met de eisen in 
richtlijn 2003/87/EG.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven en 
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dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerp-opslagvergunningen op 
communautair niveau, moet de 
communautaire evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap teneinde zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

dat aan alle in de opslagvergunning 
opgenomen eisen is voldaan. In dat 
verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Uiterlijk drie 
maanden na de datum van voorlegging 
kan de Commissie een raadgevend advies 
uitbrengen over de ontwerp-besluiten ter 
goedkeuring. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerp-opslagvergunningen op 
communautair niveau, moet de 
communautaire evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap teneinde zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van
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een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.

een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de opslaglocatie 
gebruikt.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen. 
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen 
onder voorwaarden die geen aanleiding
geven tot discriminatie. Dit moet gebeuren 
op een door elke lidstaat te bepalen manier, 
waarbij aan de doelstellingen van billijke 
en open toegang wordt voldaan en waarbij 
onder meer rekening wordt gehouden met 
de transport- en opslagcapaciteit die 
beschikbaar is of redelijkerwijs 
beschikbaar kan worden gesteld, alsmede 
met het aandeel van CO2-afvang en 
geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De 
gereguleerde toegang tot de 
transportinfrastructuur moet worden 
opgevat als een goede optie voor de 
operatoren tijdens de eerste jaren van de
commerciële ontwikkeling van CCS. De 
lidstaten moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er zijn bepalingen vereist om te 
waarborgen dat in het geval van 
grensoverschrijdend CO2-transport, 
grensoverschrijdende opslaglocaties of 
grensoverschrijdende opslagcomplexen, de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten gezamenlijk voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de overige 
communautaire wetgeving.

(30) Er zijn bepalingen vereist om te 
waarborgen dat in het geval van 
grensoverschrijdend CO2-transport, 
grensoverschrijdende opslaglocaties of 
grensoverschrijdende opslagcomplexen, de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten gezamenlijk voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de overige 
communautaire wetgeving, alsook van alle
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten en/of de Gemeenschap partij 
zijn.

Motivering

Bij grensoverschrijdende transporten en opslaglocaties dienen alle lidstaten en het nationale 
publiek daadwerkelijk bij de besluitvorming te worden betrokken. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle afgesloten opslaglocaties en de 
omliggende opslagcomplexen, inclusief 
kaarten van hun ruimtelijke omvang, 
waarmee door de bevoegde nationale 
autoriteiten rekening moet worden 
gehouden bij hun relevante plannings- en 
vergunningsprocedures. Dit register moet
ook ter kennis worden gebracht van de 
Commissie.

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle operationele en afgesloten 
opslaglocaties en de omliggende 
opslagcomplexen, inclusief kaarten van 
hun ruimtelijke omvang, waarmee door de 
bevoegde nationale autoriteiten rekening 
moet worden gehouden bij hun relevante 
plannings- en vergunningsprocedures. Dit 
register moet ook ter kennis worden 
gebracht van de Commissie.
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Motivering

Aangezien opslaglocaties soms heel lang operationeel zijn, moeten ook deze in een lijst 
worden opgenomen, met het oog op zowel veiligheid als transparantie.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De overgang naar 
elektriciteitsproductie met een laag 
koolstofgehalte vergt dat bij nieuwe 
investeringen in elektriciteitsproductie op 
basis van fossiele brandstoffen maatregelen 
worden getroffen om een aanzienlijke 
emissiereductie te vergemakkelijken. Te 
dien einde moet Richtlijn 2001/80/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake de beperking van 
de emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties worden gewijzigd om de 
eis in te voeren dat alle stookinstallaties, 
waarvan de oorspronkelijke 
bouwvergunning of de oorspronkelijke 
exploitatievergunning wordt verleend na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, op hun 
locatie over voldoende ruimte voor het 
afvangen en comprimeren van CO2
beschikken en dat de beschikbaarheid van 
geschikte opslaglocaties en 
transportnetwerken, alsmede de technische 
haalbaarheid van modernisering van de 
installatie met het oog op het afvangen van 
CO2, zijn geëvalueerd. 

(37) De overgang naar 
elektriciteitsproductie met een laag 
koolstofgehalte vergt dat bij nieuwe 
investeringen in - eerst en vooral -
alternatieve energievormen zoals 
hernieuwbare energie en - pas in de 
tweede plaats - elektriciteitsproductie op 
basis van fossiele brandstoffen maatregelen 
worden getroffen om een aanzienlijke 
emissiereductie te vergemakkelijken. Te 
dien einde moet Richtlijn 2001/80/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake de beperking van 
de emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties worden gewijzigd om de 
eis in te voeren dat alle stookinstallaties, 
waarvan de oorspronkelijke 
bouwvergunning of de oorspronkelijke 
exploitatievergunning wordt verleend na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, op hun 
locatie over voldoende ruimte voor het 
afvangen en comprimeren van CO2
beschikken en dat de beschikbaarheid van 
geschikte opslaglocaties en 
transportnetwerken, alsmede de technische 
haalbaarheid van modernisering van de 
installatie met het oog op het afvangen van 
CO2, zijn geëvalueerd. 
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente en veilige insluiting van CO2
op een dergelijke manier dat negatieve 
effecten op het milieu en de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
de waterkolom.

4. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
de waterkolom en op de zeebodem.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "opslaglocatie", een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) "opslaglocatie", een specifiek deel van 
een geologische formatie die geschikt is 
voor de geologische opslag van CO2;

Motivering

Nadere precisering.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "lekkage", het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) "lekkage", het in beduidende mate
weglekken van CO2 uit het opslagcomplex;

Motivering

Precisering en aanpassing aan de beschrijving van de Commissie met betrekking tot het 
bijzondere IPCC-verslag over CCS.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "exploratie", de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex;

(7) "exploratie", de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex,
alsook injectietests om de karakterisering
van de opslaglocatie te bepalen;

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "exploratievergunning", een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend, door de bevoegde autoriteit 
uitgereikt overeenkomstig de eisen van 

(8) "exploratievergunning", een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming wordt verleend voor de 
exploratie in een geologische formatie die 
daarvoor volgens de in artikel 4 genoemde 
voorwaarden geschikt is bevonden, door 
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deze richtlijn; de bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden gestipuleerd dat exploratievergunningen alleen mogen worden 
verleend wanneer aan de criteria voor selectie van de locatie is voldaan.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "opslagvergunning", een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie, door de 
bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

(10) "opslagvergunning", een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie, die alle in 
artikel 9 voorgeschreven elementen bevat, 
door de bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

Motivering

Omwille van de samenhang en volledigheid moet de inhoud van de opslagvergunning deel 
uitmaken van de desbetreffende definitie. 

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "belangrijke wijziging", een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) "belangrijke wijziging", een wijziging 
die onverenigbaar is met de 
opslagvergunning en aanzienlijke effecten 
op het lucht-, bodem- en watermilieu, en 
op de volksgezondheid en de veiligheid tot 
gevolg kan hebben;
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "corrigerende maatregelen", 
maatregelen om belangrijke
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te dichten teneinde het weglekken 
van CO2 uit het opslagcomplex te 
voorkomen of te minimaliseren;

(17) "corrigerende maatregelen", 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te dichten teneinde het weglekken 
van CO2 uit het opslagcomplex te 
voorkomen of te stoppen;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "hydraulische eenheid",  een 
hydraulisch verbonden poriënruimte waar 
de drukdoorgave met technische middelen 
kan worden gemeten. 

Motivering

Wanneer er binnen één hydraulische eenheid meerdere opslagfaciliteiten zijn, hebben die 
ongetwijfeld invloed op elkaar. Binnen één hydraulische eenheid mogen slechts aan één 
exploitant tegelijkertijd opslagvergunningen worden verleend.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve effecten op het lucht-, bodem-
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volksgezondheidseffecten zullen voordoen. en watermilieu, of op de volksgezondheid
en de veiligheid zullen voordoen. De 
gekozen opslaglocatie mag andere 
energie-opties, zoals hernieuwbare 
energie, of de 
energiebevoorradingszekerheid van de EU 
niet ondermijnen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte niet-
discriminerende criteria.

Motivering

Dit AM beoogt verstoring van de concurrentie op de interne markt voor de opslag van CO2 te 
vermijden.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar.

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
drie jaar, voor het verrichten van de
activiteiten waarvoor de 
exploratievergunning wordt verleend.

De geldigheidsduur van de 
exploratievergunning kan worden 
verlengd, voor opeenvolgende perioden 
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van drie jaar, voor zolang als nodig is 
voor het verrichten van de activiteiten 
waarvoor de exploratievergunning is 
verleend, in het bijzonder indien bekend is 
dat de houder van de vergunning 
voortdurend exploratie-inspanningen 
heeft verricht.

Alvorens exploratievergunningen te 
verlenen, treffen de lidstaten maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de vergunningen 
niet illegaal worden gebruikt om 
investeringen te voorkomen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan.

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan. Na deze 
periode wordt de exploratievergunning 
voor CO2 -opslag in een 
opslagvergunning omgezet dan wel komt 
zij voor het gehele bestreken gebied te 
vervallen. 

Motivering

Exploratie is duur. Om investeringen aan te zwengelen, moet succesvolle exploratie 
gekoppeld worden aan een opslagvergunning voor CO2.
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve en bekend 
gemaakte criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve, bekend 
gemaakte en niet-discriminerende criteria.

Motivering

Dit AM beoogt discriminatie uit te sluiten en verstoring van concurrentie op de markt voor 
opslag van CO2 te vermijden.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten behouden het recht om 
wegens ernstige redenen een 
opslagvergunning te weigeren . Zulke 
weigeringen worden naar behoren 
onderbouwd.

Motivering

De autoriteiten van de lidstaten moeten de mogelijkheid hebben opslagvergunningen te 
weigeren indien daar zwaarwegende redenen voor zijn (zoals niet-naleving van de 
noodzakelijke voorwaarden door de aanvrager, of niet-naleving van de gepubliceerde 
objectieve criteria).
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De houder van een 
opslagvergunning heeft het exclusieve 
recht om CO2  in de opslaglocatie op te 
slaan. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
opslagvergunning geen gebruik van de 
opslaglocatie wordt toegestaan dat 
hiertegen indruist.

Motivering

Noodzaak van classificatie van bevoegdheden en van de verantwoordelijkheid voor risico's.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige bronnen, de 
samenstelling van de CO2-stromen en de 
injectiesnelheden;

(4) de totale hoeveelheid CO2 die
afhankelijk van de kenmerken van de 
opslaglocatie kan worden geïnjecteerd en 
opgeslagen, alsmede de toekomstige 
bronnen, de samenstelling van de CO2-
stromen en de injectiesnelheden;

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) het voorgestelde plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 16, 
lid 2;

(6) het voorgestelde plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 16, 
lid 2, waaronder ook 
evacuatiemaatregelen in noodgevallen;
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Motivering

Dit AM beoogt te waarborgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om 
mensenlevens te beschermen in het geval van een ongeluk.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bewijs van de financiële zekerheid of 
een gelijkwaardige voorziening als vereist 
uit hoofde van artikel 19.

(9) bewijs van afdoende financiële 
zekerheid of een gelijkwaardige 
voorziening als vereist uit hoofde van 
artikel 19.

Motivering

Financiële zekerheid is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat exploitanten zich 
aan hun verplichtingen uit hoofde van de richtlijn houden, en dient derhalve op een adequaat 
niveau te worden vastgesteld.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel;

(b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een rechtspersoon die 
financieel, technisch en op milieuvlak 
bekwaam en betrouwbaar is om de locatie 
te beheren; er is gezorgd voor 
professionele en technische ontwikkeling 
en training van die persoon en van alle 
personeel;
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) er geen andere 
opslagvergunningen zijn afgegeven 
binnen de hydraulische eenheid;

Motivering

Wanneer er binnen één hydraulische eenheid meerdere opslagfaciliteiten zijn, hebben die 
ongetwijfeld invloed op elkaar. Binnen één hydraulische eenheid mogen slechts aan één 
exploitant tegelijkertijd opslagvergunningen worden verleend.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht
overeenkomstig artikel 10, lid 1; 

(2) de Commissie kan, op verzoek van de 
lidstaat, over de ontwerp-vergunning 
advies uitbrengen overeenkomstig 
artikel 10, lid 1;

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

Schrappen
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Motivering

Een verplicht advies van de Commissie vergroot de bureaucratie.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie en het opslagcomplex;

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie, het opslagcomplex en de 
hydraulische eenheid;

Motivering

Wanneer er binnen één hydraulische eenheid meerdere opslagfaciliteiten zijn, hebben die 
ongetwijfeld invloed op elkaar. Binnen één hydraulische eenheid mogen slechts aan één 
exploitant tegelijkertijd opslagvergunningen worden verleend.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) de eis om binnen een termijn van 
twee jaar na het verkrijgen van de 
opslagvergunning met de 
opslagactiviteiten te beginnen;

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie van ontwerp-
opslagvergunningen door de Commissie

Transmissie van ontwerp-
opslagvergunningen en afgewezen 
aanvragen

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
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vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen
zes maanden na bedoelde indiening, kan de 
Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen.

vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen
drie maanden na bedoelde indiening, kan 
de Commissie een raadgevend advies 
uitbrengen over ontwerp-vergunningen.

2. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag, waarbij zij een 
eventuele afwijking van het Commissie-
advies met redenen omkleedt.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van toegekende en afgewezen 
aanvragen voor vergunningen voor 
opslag van CO2.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt specifieke kwalitatieve 
en kwantitatieve ecologische indicatoren 
op, samen met de prijzen, bij 
overschrijding waarvan sprake is van een 
wezenlijke verandering.  Kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren worden 
opgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bedoeld in artikel 28, lid 2.

Motivering

De term "wezenlijke verandering" is vrij vaag en daarom moet de Commissie kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren introduceren.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
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autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie over, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen.
Voor zover mogelijk recupereert de 
bevoegde autoriteit alle kosten die de 
vorige exploitant heeft gemaakt.

autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat de 
locatie wordt afgesloten of totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, blijft 
de vorige exploitant verantwoordelijk voor 
de opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. 
Indien de vorige exploitant in gebreke 
blijft, voert de bevoegde autoriteit zelf de 
werkzaamheden uit en recupereert ze alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten en stoffen die om 
veiligheidsredenen nodig zijn voor het 
transport. De concentraties van dergelijke 
stoffen worden vastgesteld volgens 
specifieke kwalitatieve en kwantitatieve 
specificaties en mogen geen niveaus 
overschrijden die de integriteit van de 
opslaglocatie en van de relevante 
transportinfrastructuur in het gedrang 
kunnen brengen en een bedreiging kunnen 
vormen voor het milieu, dan wel een 
inbreuk kunnen inhouden op de eisen van 
de toepasselijke communautaire wetgeving 
De Commissie stelt de specifieke 
kwalitatieve en kwantitatieve specificaties 
vast volgens de regelgevingsprocedure 
met toetsing bedoeld in artikel 28, lid 2.
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Motivering

Gezien het onduidelijke karakter van de criteria en procedures moet de Commissie om 
veiligheidsredenen bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve specificaties vaststellen.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het detecteren van CO2-lekkage; (c) het detecteren van CO2-lekkage
overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG;

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het verifiëren of het opgeslagen CO2
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft.

(f) het verifiëren of het opgeslagen CO2
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft door de evaluatie van de 
veiligheid en integriteit van de locatie op 
korte en lange termijn te actualiseren.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het geval van geologische opslag 
onder de zeebodem moeten de in lid 1
genoemde monitoringvereisten zodanig 
worden aangepast aan de onzekerheid en 
de operationele moeilijkheden die  aan de 
beheersing van CCS-technologie in het 
mariene milieu verbonden zijn. 

Motivering

Opslag onder de zeebodem dient nauwkeuriger in de gaten te worden gehouden, gezien de 
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moeilijkheden daarvan, niet in de laatste plaats op het punt van lekkagedetectie, en de 
bijzondere kwetsbaarheid van mariene ecosystemen.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde corrigerende 
maatregelen worden getroffen op basis van 
het plan met corrigerende maatregelen dat 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 6, bij de bevoegde autoriteit is 
ingediend, respectievelijk door die 
autoriteit is goedgekeurd.

2. De in lid 1 bedoelde corrigerende 
maatregelen worden getroffen op basis van 
het plan met corrigerende maatregelen dat 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 6, bij de bevoegde autoriteit is 
ingediend, respectievelijk door die 
autoriteit is goedgekeurd. Die maatregelen 
worden ter kennis van de Commissie 
gebracht en worden gepubliceerd.

Motivering

Met het oog op transparantie moeten de Commissie en het publiek van de corrigerende 
maatregelen op de hoogte worden gesteld.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken 
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen. Zij kan ook altijd zelf 
corrigerende maatregelen treffen en 
verhaalt in dat geval de relevante kosten op 
de exploitant.

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken 
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen, met name betreffende de 
tenuitvoerlegging van nood- en 
evacuatieplannen in geval van een 
belangrijk risico van lekkage. Zij kan ook 
altijd zelf corrigerende maatregelen treffen 
en verhaalt in dat geval de relevante kosten 
op de exploitant.
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – leden 1 tot en met 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft en dat aan alle in 
de opslagvergunning opgenomen eisen is 
voldaan. De exploitant maakt in dat 
verband een verslag op waarin wordt 
aangetoond dat aan dit criterium is voldaan 
en dient dit bij de bevoegde autoriteit in 
opdat deze laatste de overdracht van 
verantwoordelijkheid kan goedkeuren.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van drie maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie een 
raadgevend advies uitbrengen over 
dergelijke ontwerp-besluiten.

3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag, waarbij zij een 
eventuele afwijking van het Commissie-
advies met redenen omkleedt. 

3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit.
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4. Samen met het in lid 3 bedoelde besluit 
ter goedkeuring van de overdracht kan de 
bevoegde autoriteit geactualiseerde eisen 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten 
overeenkomstig artikel 17, lid 2 en 3, 
mededelen aan de exploitant. De 
overdracht van verantwoordelijkheid vindt 
plaats nadat de locatie met zorg is 
afgesloten en de injectiefaciliteiten zijn 
verwijderd.

4. Samen met het in lid 3 bedoelde besluit 
ter goedkeuring van de overdracht kan de 
bevoegde autoriteit geactualiseerde eisen 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten 
overeenkomstig artikel 17, lid 2 en 3, 
mededelen aan de exploitant. De 
overdracht van verantwoordelijkheid vindt 
plaats nadat de locatie met zorg is 
afgesloten en de injectiefaciliteiten zijn 
verwijderd.

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring. 
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn.

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring
of kan deze worden beperkt. Wanneer 
echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting,
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat na de 
verlening van een opslagvergunning, 
afdoende maatregelen worden genomen, 
via een financiële zekerheid of een 
gelijkwaardige voorziening, op basis van 
door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG.
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Motivering

Preventie van onnodige kosten.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving.

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving. In geval van 
grensoverschrijdende opslaglocaties is de 
bevoegde autoriteit tot verlening van de 
vergunningen de autoriteit van de lidstaat 
waar het grootste deel van de 
opslaglocatie wordt geacht te zijn gelegen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheden.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen wijzigen. 
Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 28, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie kan wijzigingen in de 
bijlagen voorstellen. Deze maatregelen, 
die tot doel hebben niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
28, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waken erover dat 
elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer, waarvan de 
aanvraag voor een vergunning voor de 
indienststelling na de inwerkingtreding 
van Richtlijn XX/XX/EG is ingediend,
verplicht worden om de beste beschikbare 
technologieën op basis van rendement en 
efficiëntie toe te passen, teneinde het 
gebruik van fossiele brandstoffen te 
optimaliseren en het rendementsverlies 
ten gevolge van de invoering van de 
afvang, het transport en de opslag van 
CO2 te compenseren.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Op grond van de ervaring die wordt 
opgedaan op het vlak van de afvang, de 
geologische opslag en het transport van 
koolstof en in het licht van de 
ontwikkelingen op internationaal niveau, 
zal de Commissie voor 31 december 2015
een nieuw voorstel doen.
In dit nieuwe voorstel wordt vastgesteld
vanaf welke datum alle nieuwe 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer uitgerust moeten 
zijn met apparatuur voor de afvang en 
opslag van CO2 en wordt tevens voorzien 
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in een overgangsperiode waarin de 
bestaande installaties geleidelijk moeten 
worden aangepast.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [1 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [2 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria. 
Het is mogelijk af te wijken van één of 
meer van die criteria op voorwaarde dat 
niet wordt geraakt aan het vermogen om 
via karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria en 
de beste techniek die beschikbaar is. Het 
is mogelijk af te wijken van één of meer 
van die criteria op voorwaarde dat niet 
wordt geraakt aan het vermogen om via 
karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.

Motivering

Vervollediging.
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Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - fase 1 - letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 
de opslaglocatie gevolgen kan hebben;

(h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 
de opslaglocatie gevolgen kan hebben, 
alsmede de afbakening van de 
hydraulische eenheid;

Motivering

Wanneer er binnen één hydraulische eenheid meerdere opslagfaciliteiten zijn, hebben die 
ongetwijfeld invloed op elkaar. Binnen één hydraulische eenheid mogen slechts aan één 
exploitant tegelijkertijd opslagvergunningen worden verleend.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - fase 1 - letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) mogelijke interactie met andere 
activiteiten (bv. exploratie, productie en 
opslag van koolwaterstoffen, geothermisch 
gebruik van waterhoudende grondlagen);

(k) mogelijke interactie met andere 
activiteiten (bv. exploratie, productie en 
opslag van koolwaterstoffen), en met name 
rivaliteit met hernieuwbare 
energiebronnen (bijvoorbeeld
geothermisch gebruik van waterhoudende 
grondlagen);

Motivering

Bij het gebruik van een locatie voor de opslag van CO2 mag geen sprake zijn van rivaliteit 
met hernieuwbare energiebronnen, waarvoor de Gemeenschap een bindende doelstelling 
kent, noch met andere opties die van essentieel belang zijn voor de bevoorradingszekerheid.
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