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Ændringsforslag 29
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Separation og geologisk lagring af 
kuldioxid (CCS) er et middel til at 
begrænse klimaændringerne. Metoden 
består i separation af kuldioxid (CO2) fra 
industrianlæg, transport heraf til et 
lagringsanlæg og injektion i en egnet 
geologisk formation til permanent 
deponering. 

(4) Separation og geologisk lagring af 
kuldioxid (CCS) er et middel til at 
begrænse klimaændringerne. Metoden 
består i separation af kuldioxid (CO2) fra 
industrianlæg, transport heraf til et 
lagringsanlæg og injektion i en egnet 
geologisk formation til permanent 
deponering. For ikke at ophæve de 
forventede fordele ved CCS-teknologien 
med hensyn til reduktion af CO2-
emissionerne, må det specielt sikres, at 
denne teknologi ikke virker som en 
ansporing til at øge antallet af 
kraftværker, der drives med 
konventionelle brændstoffer. 

Or. el

Ændringsforslag 30
Christian Ehler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De forskellige elementer, dvs. 
separation, transport og lagring af CO2, 
har alle hver især været genstand for 
piloprojekter, men de er endnu ikke blevet 
integreret i en samlet CCS-proces, og de 
omkostninger, der er forbundet med 
teknologien, skal fortsat nedbringes. De 
største CO2-lagringsprojekter med 
deltagelse af europæiske virksomheder er 
Sleipnerprojektet i Nordsøen (Statoil) og 
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projektet In Salah i Algeriet (Statoil, BP 
og Sonatrach). Øvrige igangværende 
pilotprojekter omfatter Vattenfallprojektet 
ved Schwarze Pumpe i Tyskland og Totals 
CCS-projekt i Lacqbassinet i Frankrig. 

Or. de

Begrundelse

Klarstellung gegenüber dem im Berichtsentwurf enthaltenen Änderungsantrag, dass es sich 
bei den bisherigen Projekten nicht um Demonstrationsprojekte, sondern um Pilotprojekte 
handelt.

Ændringsforslag 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Ud over rammebestemmelser om 
lagringsanlæg er der er presserende 
behov for incitamenter til yderligere 
udvikling af teknologien, støtte til 
opførelse af demonstrationsanlæg og en 
lovramme skabt af medlemsstaterne til 
sikring af transporten for at kunne gøre 
succesfulde fremskridt med anvendelsen 
CCS-teknologier.

Or. en

Begrundelse

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed.
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Ændringsforslag 32
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
imidlertid anvendes på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons eller 
derover. Denne tærskel ville også være 
passende for anden relevant 
fællesskabslovgivning. Lagring af CO2 i 
geologiske formationer, der strækker sig 
ud over dette direktivs geografiske 
anvendelsesområde, og lagring af CO2 i 
vandsøjlen bør ikke være tilladt.

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
imidlertid anvendes på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons eller 
derover. Denne tærskel ville også være 
passende for anden relevant 
fællesskabslovgivning. Geologisk lagring 
af CO2, herunder lagring under 
havbunden, bør ikke være tilladt ud over 
dette direktivs geografiske 
anvendelssområde. Lagring i formationer 
under havbunden bør kun finde sted i 
overensstemmelse med internationale 
aftaler, som medlemsstaterne og/eller 
Fællesskabet er part i. Lagring af CO2 i 
vandsøjlen bør hverken være tilladt inden 
for eller ud over dette direktivs 
geografiske anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

This amendment aims to clarify the territorial scope of the Directive, indeed to ensure that the 
latter shall only apply to geological storage within the EC, and will respect international 
rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London Convention. As 
for storage under the water column, this amendment aims to ensure that storage shall 
expressly be prohibited not simply in the continental shelves and economic zones, but also the 
high seas.
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Ændringsforslag 33
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
imidlertid anvendes på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons
eller derover. Denne tærskel ville også 
være passende for anden relevant 
fællesskabslovgivning. Lagring af CO2 i 
geologiske formationer, der strækker sig ud 
over dette direktivs geografiske 
anvendelsesområde, og lagring af CO2 i 
vandsøjlen bør ikke være tilladt.

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
imidlertid anvendes på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 150 kilotons
eller derover. Denne tærskel vil gøre det 
muligt at udelukke planlagte F&U-
projekter i medlemsstaterne fra dette 
direktivs anvendelsesområde og ville også 
være passende for anden relevant 
fællesskabslovgivning. Lagring af CO2 i 
geologiske formationer, der strækker sig ud 
over dette direktivs geografiske 
anvendelsesområde, og lagring af CO2 i 
vandsøjlen bør ikke være tilladt.

Or. en

Begrundelse

Some of the largest R&D pilot projects presently initiated in several EU countries have a 
capacity of about 30 MW for a total injection of about 120 to 140 kt. The threshold proposed 
by the EU Commission to exclude R&D pilot projects will not allow the exclusion of such 
R&D pilots from the scope of the directive with, as consequence, the fact that the directive 
risks to interfere with the authorization obtained by the national authorities for the 
performance of those R&D pilot projects. For such reasons, it is essential to increase to 150 
kt the Commission proposed threshold of 100 kt.
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Ændringsforslag 34
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Forbedret kulbrinteindvinding 
(indvinding af kulbrinter ud over, hvad 
der produceres naturligt ved 
væskeinjektion eller andre midler) bør 
ikke omfattes af dette direktivs 
anvendelsesområde. Forbedret 
kulbrinteindvinding er en økonomisk 
bæredygtig aktivitet og er hidtil blevet 
udført som sådan. Forbedret 
kulbrinteindvinding mindsker imidlertid 
ikke klimaemissionerne, eftersom den 
kulbrinte, der - set fra et netto-kuldioxid-
synspunkt - produceres via denne proces, 
muligvis igennem sin livscyklus vil 
overstige den afbødende virkning af CO2-
lagring. Geologisk lagring under dette 
direktiv bør derfor ikke omfatte denne 
proces.

Or. en

Begrundelse

Since this Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU 
in line with its binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced 
hydrocarbon recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being 
produced, and thus CO2 being emitted in the atmosphere.

Ændringsforslag 35
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til (15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
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at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid. En lokalitet bør derfor kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der ikke er nogen 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
under alle omstændigheder ikke kan 
ventes væsentlige konsekvenser for miljø 
og sundhed. Om dette er tilfældet, bør 
afgøres på grundlag af en karakterisering 
og vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav.

at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid. En lokalitet bør derfor kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der ikke er risiko for 
udsivning og for negative konsekvenser for 
miljø og sundhed. Desuden bør en 
lokalitet kun vælges, hvis dens anvendelse 
til lagring af CO2 ikke direkte eller 
indirekte hindrer anden nuværende eller 
potentiel energirelateret anvendelse, 
herunder af strategisk art i forbindelse 
med EU’s forsyningssikkerhed (f.eks. 
lagring af gas) eller anvendelse af 
vedvarende (f.eks. geotermiske) 
energikilder). Om dette er tilfældet, bør 
afgøres på grundlag af en karakterisering 
og vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav.

Or. en

Begrundelse

The terms 'significant' and 'likely to occur' are too vague. Zero risk of leakage and zero risk of 
adverse effects should be the basis for selecting a site. Further, the use of a site for storing 
CO2 should compromise neither the use of renewable sources of energy, for which the EC has 
binding target, nor other options which are crucial to its security of supply.

Ændringsforslag 36
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 
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fremtid. En lokalitet bør derfor kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der ikke er nogen 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
under alle omstændigheder ikke kan ventes 
væsentlige konsekvenser for miljø og 
sundhed. Om dette er tilfældet, bør afgøres 
på grundlag af en karakterisering og 
vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav.

fremtid. Medlemsstaterne bør som følge 
heraf have lov til at tage hensyn til deres 
geologiske karakteristika, f.eks. 
seismicitet, på den mest objektive og 
effektive måde, når de udvælger 
lagringsanlæg. En lokalitet bør kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der ikke er nogen 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
under alle omstændigheder ikke kan ventes 
væsentlige konsekvenser for miljø og 
sundhed. Om dette er tilfældet, bør afgøres 
på grundlag af en karakterisering og 
vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav.

Or. el

Justification

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed 
about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best 
able to decide whether the necessary investment can be made. 

Ændringsforslag 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør afgøre, i hvilke 
tilfælde efterforskning er nødvendig til at 
indhente de oplysninger, der kræves til 
valg af lokalitet. Til efterforskning af 
denne art bør der kræves tilladelse. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes ud fra offentliggjorte objektive 
kriterier. For at beskytte og anspore til 
investeringer i efterforskning bør 

(16) Medlemsstaterne bør afgøre, i hvilke 
tilfælde efterforskning er nødvendig til at 
indhente de oplysninger, der kræves til 
valg af lokalitet. Til efterforskning af 
denne art bør der kræves tilladelse. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes ud fra offentliggjorte objektive 
kriterier. For at beskytte og anspore til 
investeringer i efterforskning bør 
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efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden og for et begrænset
tidsrum, hvor indehaveren af tilladelsen 
bør have eneret til efterforskning af det 
potentielle CO2-lagringskompleks. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at der i 
dette tidsrum ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af komplekset. 

efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden og for det tidsrum, der er 
nødvendigt for at gennemføre disse 
aktiviteter, hvor indehaveren af tilladelsen 
bør have eneret til efterforskning af det 
potentielle CO2-lagringskompleks. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at der i 
dette tidsrum ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af komplekset. 
Hvis der ikke gennemføres nogen 
aktiviteter, bør medlemsstaterne sikre, at 
efterforskningstilladelsen trækkes tilbage 
og kan udstedes til andre foretagender.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and assurance of investments.

Ændringsforslag 38
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør afgøre, i hvilke 
tilfælde efterforskning er nødvendig til at 
indhente de oplysninger, der kræves til 
valg af lokalitet. Til efterforskning af 
denne art bør der kræves tilladelse. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes ud fra offentliggjorte objektive 
kriterier. For at beskytte og anspore til 
investeringer i efterforskning bør 
efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden og for et begrænset 

(16) Medlemsstaterne bør afgøre, i hvilke 
tilfælde efterforskning er nødvendig til at 
indhente de oplysninger, der kræves til 
valg af lokalitet. Til efterforskning af 
denne art bør der kræves tilladelse. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes ud fra offentliggjorte objektive og 
ikkediskriminerende kriterier. For at 
beskytte og anspore til investeringer i 
efterforskning bør 
efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
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tidsrum, hvor indehaveren af tilladelsen 
bør have eneret til efterforskning af det 
potentielle CO2-lagringskompleks. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at der i 
dette tidsrum ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af komplekset.

i undergrunden og for et begrænset 
tidsrum, hvor indehaveren af tilladelsen 
bør have eneret til efterforskning af det 
potentielle CO2-lagringskompleks. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at der i 
dette tidsrum ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af komplekset.

Or. en

Begrundelse

This amendment aims to create a level playing field and to avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

Ændringsforslag 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. Lagringstilladelsen 
bør være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde.

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. Lagringstilladelsen 
bør være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde. Når efterforskningen er 
gennemført og de nødvendige 
investeringer foretaget, bør indehaveren 
af efterforskningstilladelsen kunne 
formode, at han vil blive indehaver af 
lagringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Create incentives for the carrying out of exploration.
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Ændringsforslag 40
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. Lagringstilladelsen 
bør være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde.

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. 
Lagringsanlægsoperatører bør være 
fuldstændig uafhængige af brugerne 
(f.eks. kraftværker). Lagringstilladelsen 
bør være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde.

Or. en

Begrundelse

Full ownership unbundling is necessary to make sure that users will have fair and equal 
access to storage sites in an open market.

Ændringsforslag 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle udkast til lagringstilladelser bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks 
måneder efter forelæggelsen. De 
nationale myndigheder bør tage denne 
udtalelse i betragtning, når de træffer 
beslutning om en tilladelse, og enhver 
afvigelse fra Kommissionens udtalelse bør 
begrundes. Denne vurdering på 
fællesskabsplan bør kunne bidrage til en 
ensartet gennemførelse af direktivets krav 
i hele Fællesskabet og desuden styrke 

(18) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at forelægge Kommissionen udkast til 
lagringstilladelse til kontrol.
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befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
første fase af direktivets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 42
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle udkast til lagringstilladelser bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks 
måneder efter forelæggelsen. De 
nationale myndigheder bør tage denne 
udtalelse i betragtning, når de træffer 
beslutning om en tilladelse, og enhver 
afvigelse fra Kommissionens udtalelse bør 
begrundes. Denne vurdering på 
fællesskabsplan bør kunne bidrage til en 
ensartet gennemførelse af direktivets krav i 
hele Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
første fase af direktivets gennemførelse.

(18) Lagringstilladelser bør tildeles af den 
kompetente myndighed i hver medlemsstat 
efter høring af Kommissionen.
Lagringstilladelserne bør forelægges 
Kommissionen, som bør have 12 måneder 
til at afgive udtalelse. Den kompetente 
myndighed bør afholde sig fra at træffe 
beslutning om den endelige tilladelse, før 
Kommissionen har afgivet sin udtalelse.
Den kompetente myndighed bør tage 
denne udtalelse i betragtning, når den
træffer beslutning om en tilladelse, og 
enhver afvigelse fra Kommissionens 
udtalelse bør begrundes. Denne vurdering 
på fællesskabsplan bør kunne bidrage til en 
ensartet gennemførelse af direktivets krav i 
hele Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

The role of the European Commission is crucial in ensuring a strong and homogeneous 
enforcement of the Directive across the EU. Hence, the Commission should be effectively 
implied in the process of granting the permits.
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Ændringsforslag 43
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at styrke ansvarlighed og 
gennemsigtighed i tilladelsesprocedurerne 
bør medlemsstaterne sikre, at 
offentligheden har tilstrækkelig og 
effektiv adgang til information, 
medbestemmelsesret og klageadgang i 
forbindelse med procedurerne for 
udstedelse af såvel efterforsknings- som 
lagringstilladelse, jf. de relevante 
bestemmelser i Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger2.
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Begrundelse

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant (exploration and storage) permits. This involvement should ensure 
transparency, and further public acquaintance with CCS.

Ændringsforslag 44
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den kompetente myndighed bør (19) Den kompetente myndighed bør 



AM\729033DA.doc 15/84 PE407.924v01-00

DA

revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, hvis 
operatørernes rapporter eller de 
inspektioner, der er foretaget, viser, at 
tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder 
tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør så 
vidt muligt inddrives hos den tidligere 
operatør.

revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, hvis 
operatørernes rapporter eller de 
inspektioner, der er foretaget, viser, at 
tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder
tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør 
inddrives hos den tidligere operatør.

Or. en

Begrundelse

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities,
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Ændringsforslag 45
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den kompetente myndighed bør 
revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, hvis 
operatørernes rapporter eller de 
inspektioner, der er foretaget, viser, at 
tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder 

(19) Den kompetente myndighed bør 
revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om væsentlige 
uregelmæssigheder eller signifikante 
udsivninger, hvis operatørernes rapporter 
eller de inspektioner, der er foretaget, viser, 
at tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder 
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tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør så 
vidt muligt inddrives hos den tidligere 
operatør.

tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør så 
vidt muligt inddrives hos den tidligere 
operatør.

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 46
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Overvågning er nødvendig til 
vurdering af, om den injicerede CO2
opfører sig som forventet, om der 
forekommer migration eller udsivning, og 
om eventuelt observeret udsivning skader 
miljø eller sundhed. I dette øjemed bør 
medlemsstaterne sørge for, at operatøren i 
driftsfasen overvåger lagringsanlægget og 
injektionsanlæggene på grundlag af en 
overvågningsplan, der er udarbejdet efter 
specifikke overvågningskrav. Planen bør
forelægges den kompetente myndighed og 
godkendes af denne.

(21) Overvågning er nødvendig til 
vurdering af, om den injicerede CO2
opfører sig som forventet, om der 
forekommer migration eller udsivning, og 
om eventuelt observeret udsivning skader 
miljø eller sundhed. I dette øjemed bør 
medlemsstaterne sørge for, at operatøren i 
driftsfasen overvåger lagringsanlægget og 
injektionsanlæggene på grundlag af en 
overvågningsplan, der er udarbejdet efter 
specifikke overvågningskrav. Planen bør 
forelægges den kompetente myndighed og 
godkendes af denne. I tilfælde af geologisk 
lagring under havbunden bør 
overvågningen desuden tilpasses til den 
usikkerhed og de driftsmæssige 
vanskeligheder, der er forbundet med 
anvendelse af CCS-teknologi i havmiljøet.
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Or. en

Begrundelse

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Ændringsforslag 47
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der er behov for bestemmelser om 
erstatningsansvar for skader på det lokale 
miljø og påvirkning af klimaet som følge af 
mangelfuld permanent indeslutning. 
Ansvar for miljøskader (skader på 
beskyttede arter og naturtyper, vand og 
land) er reguleret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader. Samme direktiv bør anvendes 
på drift af lagringsanlæg omfattet af 
nærværende direktiv. Ansvar for 
klimaændringer forårsaget af udsivning fra 
lagringsanlæg er som følge af inddragelsen 
af lagringsanlæg i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
omfattet af nævnte direktiv, ifølge hvilket 
der skal returneres emissionskvoter 
svarende til udsivningsmængden. 
Herudover bør operatøren ifølge 
nærværende direktiv have pligt til at træffe 
udbedrende foranstaltninger i tilfælde af 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning. Dette bør ske på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, som 
forelægges og godkendes af den 

(23) Der er behov for bestemmelser om 
erstatningsansvar for skader på det lokale 
miljø og påvirkning af klimaet som følge af 
mangelfuld permanent indeslutning. 
Ansvar for miljøskader (skader på 
beskyttede arter og naturtyper, vand og 
land) er reguleret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader. Samme direktiv bør anvendes 
på transport af CO2 med henblik på 
geologisk lagring og drift af lagringsanlæg 
omfattet af nærværende direktiv. Ansvar 
for klimaændringer forårsaget af udsivning 
fra lagringsanlæg er som følge af 
inddragelsen af lagringsanlæg i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
omfattet af nævnte direktiv, ifølge hvilket 
der skal returneres emissionskvoter 
svarende til udsivningsmængden. 
Herudover bør operatøren ifølge 
nærværende direktiv have pligt til at træffe 
udbedrende foranstaltninger i tilfælde af 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning. Dette bør ske på grundlag af en 
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kompetente nationale myndighed. Hvis 
operatøren ikke træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger, bør de træffes 
af den kompetente myndighed, som bør 
inddrive omkostningerne hos operatøren.

plan for udbedrende foranstaltninger, som 
forelægges og godkendes af den 
kompetente nationale myndighed. Hvis 
operatøren ikke træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger, bør de træffes 
af den kompetente myndighed, som bør 
inddrive omkostningerne hos operatøren. 
Omkostningerne til udbedring af skader 
på miljøet under transport og lagring i 
drifts-, nedluknings- og 
efterbehandlingsfasen bør, såfremt de 
ikke er omfattet af ovennævnte 
instrumenter, eller i tilfælde af at der ikke 
er adgang til – eller kun adgang til en 
utilstrækkelig - finansiel 
sikkerhedsstillelse, ligesom almindelige 
civilretlige skader på ejendom, sundhed 
osv. i tilfælde af, at der ikke er adgang til 
– eller kun adgang til en utilstrækkelig –
finansiel sikkerhedsstillelse, dækkes af en 
fond, der skal finansieres via bidrag fra 
operatører af lagringsanlæg og forvaltes 
af den kompetente myndighed.  

Or. en

Begrundelse

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.



AM\729033DA.doc 19/84 PE407.924v01-00

DA

Ændringsforslag 48
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der er behov for bestemmelser om 
erstatningsansvar for skader på det lokale 
miljø og påvirkning af klimaet som følge af 
mangelfuld permanent indeslutning. 
Ansvar for miljøskader (skader på 
beskyttede arter og naturtyper, vand og 
land) er reguleret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader . Samme direktiv bør anvendes 
på drift af lagringsanlæg omfattet af 
nærværende direktiv. Ansvar for 
klimaændringer forårsaget af udsivning fra 
lagringsanlæg er som følge af inddragelsen 
af lagringsanlæg i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
omfattet af nævnte direktiv, ifølge hvilket 
der skal returneres emissionskvoter 
svarende til udsivningsmængden. 
Herudover bør operatøren ifølge 
nærværende direktiv have pligt til at træffe 
udbedrende foranstaltninger i tilfælde af 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning. Dette bør ske på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, som 
forelægges og godkendes af den 
kompetente nationale myndighed. Hvis 
operatøren ikke træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger, bør de træffes 
af den kompetente myndighed, som bør 
inddrive omkostningerne hos operatøren.

(23) Der er behov for bestemmelser om 
erstatningsansvar for skader på det lokale 
miljø og påvirkning af klimaet som følge af 
mangelfuld permanent indeslutning. 
Ansvar for miljøskader (skader på 
beskyttede arter og naturtyper, vand og 
land) er reguleret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader. Samme direktiv bør anvendes 
på drift af lagringsanlæg omfattet af 
nærværende direktiv. Ansvar for 
klimaændringer forårsaget af signifikant 
udsivning fra lagringsanlæg er som følge af 
inddragelsen af lagringsanlæg i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
omfattet af nævnte direktiv, ifølge hvilket 
der skal returneres emissionskvoter 
svarende til udsivningsmængden. 
Herudover bør operatøren ifølge 
nærværende direktiv have pligt til at træffe 
udbedrende foranstaltninger i tilfælde af 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
signifikant udsivning. Dette bør ske på 
grundlag af en plan for udbedrende 
foranstaltninger, som forelægges og 
godkendes af den kompetente nationale 
myndighed. Hvis operatøren ikke træffer 
de nødvendige udbedrende 
foranstaltninger, bør de træffes af den 
kompetente myndighed, som bør inddrive 
omkostningerne hos operatøren.

Or. de
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Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 49
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Eftr nedlukning af et lagringsanlæg 
bør operatøren fortsat være ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning og kontrol, 
rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge kravene i dette 
direktiv, baseret på en 
efterbehandlingsplan, der er forelagt og 
godkendt af den kompetente myndighed, 
og for alle heraf følgende forpligtelser i 
medfør af anden relevant 
fællesskabslovgivning, indtil ansvaret for 
lagringsanlægget overdrages til den 
kompetente myndighed.

(25) Eftr nedlukning af et lagringsanlæg 
bør operatøren fortsat være ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning og kontrol, 
rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge kravene i dette 
direktiv, baseret på en 
efterbehandlingsplan, der er forelagt og 
godkendt af den kompetente myndighed, 
og for alle heraf følgende forpligtelser i 
medfør af anden relevant 
fællesskabslovgivning, indtil ansvaret for 
lagringsanlægget overdrages til den 
kompetente myndighed. Operatøren bør 
fortsat være ansvarlig i midst 50 år efter 
nedlukningen af anlægget.

Or. en

Begrundelse

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.
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Ændringsforslag 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder for alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, bør overdrages til den 
kompetente myndighed, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed bør 
operatøren udarbejde en rapport til 
dokumentation for, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægge den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
godkendelse af overdragelsen. Alle udkast 
til godkendelsesbeslutninger bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks 
måneder efter forelæggelsen. De 
nationale myndigheder bør tage denne 
udtalelse i betragtning, når de træffer 
afgørelse om godkendelsen, og enhver 
afvigelse fra Kommissionens udtalelse bør 
begrundes. I lighed med vurderingen af 
udkast til lagringstilladelser på 
fællesskabsplan bør også vurderingen af 
udkast til godkendelsesbeslutninger 
kunne bidrage til en ensartet 
gennemførelse af direktivets krav i hele 
Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
tidlige fase af direktivets gennemførelse.

(26) Ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder for alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, bør overdrages til den 
kompetente myndighed, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed bør 
operatøren udarbejde en rapport til 
dokumentation for, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægge den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
godkendelse af overdragelsen.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.
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Ændringsforslag 51
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder for alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, bør overdrages til den 
kompetente myndighed, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed bør 
operatøren udarbejde en rapport til 
dokumentation for, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægge den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
godkendelse af overdragelsen. Alle udkast 
til godkendelsesbeslutninger bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks måneder 
efter forelæggelsen. De nationale 
myndigheder bør tage denne udtalelse i 
betragtning, når de træffer afgørelse om 
godkendelsen, og enhver afvigelse fra 
Kommissionens udtalelse bør begrundes. I 
lighed med vurderingen af udkast til 
lagringstilladelser på fællesskabsplan bør 
også vurderingen af udkast til 
godkendelsesbeslutninger kunne bidrage til 
en ensartet gennemførelse af direktivets 
krav i hele Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
tidlige fase af direktivets gennemførelse.

(26) Ansvaret for lagringsanlægget, bør 
overdrages til den kompetente myndighed, 
hvis og når alle tilgængelige oplysninger 
peger i retning af, at den lagrede CO2 vil 
forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid. I dette øjemed bør operatøren 
udarbejde en rapport til dokumentation for, 
at dette kriterium er opfyldt, og forelægge 
den for den kompetente myndighed med 
henblik på godkendelse af overdragelsen. 
Alle udkast til godkendelsesbeslutninger 
bør forelægges Kommissionen, så denne 
kan afgive udtalelse herom senest seks 
måneder efter forelæggelsen. De nationale 
myndigheder bør tage denne udtalelse i 
betragtning, når de træffer afgørelse om 
godkendelsen, og enhver afvigelse fra 
Kommissionens udtalelse bør begrundes. . 
I lighed med vurderingen af udkast til 
lagringstilladelser på fællesskabsplan bør 
også vurderingen af udkast til 
godkendelsesbeslutninger kunne bidrage til 
en ensartet gennemførelse af direktivets 
krav i hele Fællesskabet.   
Medlemsstaterne bør på samme retlige 
betingelser som under proceduren for 
udstedelse af tilladelse sikre 
gennemsigtighed og ansvarlighed i 
forbindelse med godkendelsen af 
overdragelsen ved at sørge for en 
tilstrækkelig og effektiv adgang til 
information samt medbestemmelsesret og 
klageadgang for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

After the transfer, responsibility for monitoring will pass on to the competent authority, yet 
monitoring costs, as well as costs of corrective measures and compensation for damage 
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caused to third parties or the environment should be covered by a special fund. Involvement 
of the public, in line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments, should 
ensure transparency and public acquaintance with CCS.

Ændringsforslag 52
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen kunne indstilles, men bør 
genoptages, hvis der påvises udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder.
Omkostninger, der afholdes af den 
kompetente myndighed efter 
overdragelsen af ansvaret, bør ikke 
inddrives hos den tidligere operatør.

Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen fortsætte de næste 50 år.
Hvis der konstateres nogen væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, bør 
den kompetente myndighed træffe de 
fornødne udbedrende foranstaltninger. 
Hvis nedlukningen af lagringsanlægget 
har været baseret på ukorrekte eller 
fejlagtige oplysninger, bør operatøren 
være erstatningspligtig for 
omkostningerne ved udbedrende 
foranstaltninger og eventuel skade på 
menneskers sundhed og miljøet.  I alle 
andre tilfælde bør de pågældende 
omkostninger dækkes af den ovenfor 
nævnte fond, der finansieres via bidrag 
fra operatørerne og forvaltes af den 
kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer. 
During this period, unless the closure has been based on inaccurate or false information, the 
costs of monitoring, corrective measures, or compensation for damage caused to third parties 
or the environment, will no longer be covered by the operator, but by a special fund, 
following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.
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Ændringsforslag 53
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen kunne indstilles, men bør 
genoptages, hvis der påvises udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder. 
Omkostninger, der afholdes af den 
kompetente myndighed efter overdragelsen 
af ansvaret, bør ikke inddrives hos den 
tidligere operatør.

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen kunne indstilles, men bør 
genoptages, hvis der påvises signifikant 
udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder. Omkostninger, der 
afholdes af den kompetente myndighed 
efter overdragelsen af ansvaret, bør ikke 
inddrives hos den tidligere operatør.

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og efterbehandlings-
forpligtelserne, de forpligtelser, der følger 
af inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
og forpligtelserne efter nærværende 
direktiv til at træffe udbedrende 
foranstaltninger i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning kan 
opfyldes. Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
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sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
der indgives ansøgning om tilladelse.

rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
oplagringen tages i brug.

Or. en

Begrundelse

Reduction of costs.

Ændringsforslag 55
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og efterbehandlings-
forpligtelserne, de forpligtelser, der følger 
af inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
og forpligtelserne efter nærværende 
direktiv til at træffe udbedrende 
foranstaltninger i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning kan 
opfyldes.

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så det kan sikres, at nedluknings-
og efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF og 2004/35/EF, 
og forpligtelserne efter nærværende 
direktiv til at træffe udbedrende 
foranstaltninger i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning kan 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Financial security is an essential tool to ensure that the operators will meet their obligations 
under this Directive. The costs of environmental remediation under the Environmental 
Liability Directive should also be covered.
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Ændringsforslag 56
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
der indgives ansøgning om tilladelse.

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller signifikant udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, efter at 
der er indgivet ansøgning om tilladelse.

Or. de

Begrundelse

Die finanzielle Sicherheit stellt einen erheblichen Kapitaleinsatz dar. Es ist nicht 
gerechtfertigt, dass diese Finanzmitel bereits vor Einreichung des (ergebnisoffenen) Antrages 
auf eine Speichergenehmigung bereitzustellen sind.

Ændringsforslag 57
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Muligheden for at få adgang til CO2-
transportnet og -lagringsanlæg vil, 
afhængigt af de relative priser på kulstof og 
CCS, kunne blive en betingelse for, at 
virksomheder kan komme ind på eller 
konkurrere på det indre el- og 

(29) Muligheden for at få adgang til CO2-
transportnet og -lagringsanlæg vil, 
afhængigt af de relative priser på kulstof og 
CCS, kunne blive en betingelse for, at 
virksomheder kan komme ind på eller 
konkurrere på det indre el- og 
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varmemarked. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til, at potentielle brugere 
kan få denne adgang. De enkelte 
medlemsstater bør selv bestemme, hvordan 
dette skal ske. Herved respekterer de 
kravet om fair og åben adgang og tager 
bl.a. hensyn til, hvor stor en transport- og 
lagringskapacitet der er til rådighed eller 
efter et rimeligt skøn kan stilles til 
rådighed, såvel som til, hvor stor en del af 
deres CO2-reduktionsforpligtelser ifølge 
internationale retsakter og 
fællesskabslovgivningen de agter at 
opfylde gennem CO2-separation og 
geologisk lagring. Medlemsstaterne bør 
også indføre tvistbilæggelsesordninger til 
hurtig bilæggelse af tvister om adgang til 
CO2-transportnet og lagringsanlæg.

varmemarked. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til, at potentielle brugere 
kan få denne adgang. Dette betyder, at 
transportoperatører bør være fuldstændig 
uafhængige af såvel operatører som 
brugere af lagringsanlæg (f.eks. 
kraftværker). Sidstnævnte bør dække alle 
omkostninger ved transport af CO2 fra 
separation til lagringsanlæg. De enkelte 
medlemsstater bør selv bestemme 
betingelserne for adgang til 
transportnetværk og lagringsanlæg. 
Herved respekterer de kravet om fair og 
åben adgang og tager bl.a. hensyn til, hvor 
stor en transport- og lagringskapacitet der 
er til rådighed eller efter et rimeligt skøn 
kan stilles til rådighed, såvel som til, hvor 
stor en del af deres CO2-
reduktionsforpligtelser ifølge internationale 
retsakter og fællesskabslovgivningen de 
agter at opfylde gennem CO2-separation og 
geologisk lagring. Medlemsstaterne bør 
også indføre tvistbilæggelsesordninger til 
hurtig bilæggelse af tvister om adgang til 
CO2-transportnet og lagringsanlæg.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms. Member-States are responsible for setting up 
the necessary framework towards achieving such an open market, while users shall remain 
fully responsible for the relevant transport costs.

Ændringsforslag 58
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I tilfælde af grænseoverskridende 
CO2-transport, grænseoverskridende 

(30) I tilfælde af grænseoverskridende 
CO2-transport, grænseoverskridende 



PE407.924v01-00 28/84 AM\729033DA.doc

DA

lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser bør der fastsættes 
bestemmelser til sikring af, at de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab opfylder 
kravene i dette direktiv og i al anden 
fællesskabslovgivning.

lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser bør der fastsættes 
bestemmelser til sikring af, at de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab opfylder 
kravene i dette direktiv og i al anden 
fællesskabslovgivning samt alle 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne og/eller Fællesskabet er 
part i. Artikel 7 i direktiv 85/337/EØF 
finder også anvendelse i dette tilfælde. 

Or. en

Begrundelse

In case of transboundary transport and storage sites, all Member-States, and the national 
public, should be effectively involved in the relevant decision-making.

Ændringsforslag 59
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den kompetente myndighed bør 
oprette og føre et register over alle 
nedlukkede lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning, som de 
kompetente myndigheder skal tage i 
betragtning i forbindelse med 
planlægnings- og tilladelsesprocedurerne. 
Registret bør også forelægges 
Kommissionen.

Den kompetente myndighed bør oprette og 
føre et register over alle lagringsanlæg, 
der er i drift, og nedlukkede lagringsanlæg 
og omgivende lagringskomplekser, 
herunder kort over anlæggenes rumlige 
udstrækning, som de kompetente 
myndigheder skal tage i betragtning i 
forbindelse med planlægnings- og 
tilladelsesprocedurerne. Registret bør også 
forelægges Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Since the operation of storage sites might last for very long, it is necessary to have a register 
of these sites as well, in the interests of both safety and transparency.
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Ændringsforslag 60
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. I tilfælde af alvorlige 
overtrædelser af forpligtelser, der følger 
af en tilladelse, der er udstedt i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
herunder forpligtelsen til at træffe 
udbedrende foranstaltninger, og som 
fører til, at CO2 ledes ud i jorden, luften 
eller vandet, bør operatørerne være 
strafferetligt ansvarlige i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om strafferetlig beskyttelse af miljøet.

Or. en

Begrundelse

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.
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Ændringsforslag 61
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Direktiv 85/337/EØF bør ændres, så 
det dækker separation og transport af CO2 -
strømme til geologisk lagring samt 
lagringsanlæg ifølge nærværende direktiv. 
Direktiv 96/61/EF bør ændres, så det 
dækker separation af CO2-strømme til 
geologisk lagring fra anlæg, der er omfattet 
af nævnte direktiv. Direktiv 2004/35/EF 
bør ændres, så det dækker drift af 
lagringsanlæg omfattet af nærværende 
direktiv.

(35) Direktiv 85/337/EØF bør ændres, så 
det dækker separation og transport af CO2 -
strømme til geologisk lagring samt 
lagringsanlæg ifølge nærværende direktiv. 
Direktiv 96/61/EF bør ændres, så det 
dækker separation af CO2-strømme til 
geologisk lagring fra anlæg, der er omfattet 
af nævnte direktiv. Direktiv 2004/35/EF 
bør ændres, så det dækker transport af 
CO2 med henblik på geologisk lagring og
drift af lagringsanlæg omfattet af 
nærværende direktiv.  

Or. en

Begrundelse

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Ændringsforslag 62
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Overgangen til CO2-fattig 
elproduktion forudsætter, at der foretages 
nye investeringer i fossil elproduktion, der 
kan bane vejen for væsentlige 
nedbringelser af emissionerne. I dette 
øjemed bør Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 
om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg ændres 
med krav om, at alle fyringsanlæg, hvortil 

(37) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 
om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg bør
ændres med krav om, at alle fyringsanlæg, 
hvortil den oprindelige godkendelse til 
opførelse eller den oprindelige 
driftstilladelse er givet inden nærværende 
direktivs ikrafttræden, har tilstrækkelig 
plads på anlægget til det nødvendige udstyr 
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den oprindelige godkendelse til opførelse 
eller den oprindelige driftstilladelse er 
givet inden nærværende direktivs 
ikrafttræden, har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet. 

til separation og komprimering af CO2, og 
at adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet. 

Or. en

Begrundelse

The promotion of fossil fuel power generation is by definition contradictory to the EU's 
objective of reducing greenhouse gas emissions.

Ændringsforslag 63
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Overgangen til CO2-fattig 
elproduktion forudsætter, at der foretages
nye investeringer i fossil elproduktion, der 
kan bane vejen for væsentlige 
nedbringelser af emissionerne. I dette 
øjemed bør Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 
om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg ændres 
med krav om, at alle fyringsanlæg, hvortil 
den oprindelige godkendelse til opførelse 
eller den oprindelige driftstilladelse er 
givet inden nærværende direktivs 
ikrafttræden, har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-

(37) Overgangen til CO2-fattig 
elproduktion forudsætter for det første nye 
investeringer i alternative energiformer 
såsom vedvarende energi, og for det andet 
i fossil elproduktion, der foregår på en 
måde, der kan bane vejen for væsentlige 
nedbringelser af emissionerne. I dette 
øjemed bør Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 
om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg ændres 
med krav om, at alle fyringsanlæg, hvortil 
den oprindelige godkendelse til opførelse 
eller den oprindelige driftstilladelse er 
givet inden nærværende direktivs 
ikrafttræden, har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
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separation er blevet vurderet. transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet. 

Or. el

Ændringsforslag 64
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2").

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om transport af CO2 
med henblik på geologisk lagring og 
geologisk lagring af kuldioxid (i det 
følgende benævnt "CO2").

Or. en

Begrundelse

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Ændringsforslag 65
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent indeslutning af CO2 med 
henblik på at forebygge eller i videst 
muligt omfang mindske negative 
virkninger på miljøet og deraf følgende 
risici for menneskers sundhed .

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent og sikkert at indeslutte CO2 
under jorden med henblik på at forebygge 
enhver risiko for negative konsekvenser
på miljøet eller menneskers sundhed.

Or. en
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Begrundelse

In line with its objective of mitigating climate change, the Directive should make all necessary 
provisions in order to have CO2 permanently and safely contained underground, and should 
set zero risk of negative environmental and health impacts as a precondition for CO2 storage.

Ændringsforslag 66
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent indeslutning af CO2 med 
henblik på at forebygge eller i videst 
muligt omfang mindske negative 
virkninger på miljøet og deraf følgende 
risici for menneskers sundhed.

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent indeslutning af CO2 med 
henblik på at forebygge eller mindske alle 
negative virkninger på miljøet og deraf 
følgende risici for menneskers sundhed.

Or. el

Ændringsforslag 67
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 på 
medlemsstaternes område, i deres 
eksklusive økonomiske zoner og på deres 
kontinentalsokler som defineret i De 
Forenede Nationers havretskonvention 
(UNCLOS).

1. Dette direktiv finder kun anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 på 
medlemsstaternes område, i deres 
eksklusive økonomiske zoner og på deres 
kontinentalsokler som defineret i De 
Forenede Nationers havretskonvention 
(UNCLOS). Forbedret 
kulbrinteindvinding er ikke omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en
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Begrundelse

The territorial scope of the Directive should explicitly be limited to the EC. Since the 
Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU in line with 
the binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced hydrocarbon 
recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being produced and, when
burned, emitting CO2 in the atmosphere.

Ændringsforslag 68
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lagring af CO2 i geologiske 
formationer, der strækker sig ud over det i 
stk. 1 nævnte område, er ikke tilladt.

3. Geologisk lagring af CO2, herunder 
lagring under havbunden, der strækker sig 
ud over det i stk. 1 nævnte område, er ikke 
tilladt. Lagring af CO2 under havbunden 
skal finde sted i overensstemmelse med 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne og/eller Fællesskabet er 
part i.

Or. en

Begrundelse

The Directive should only apply to geological storage within the EC, and should respect 
international rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London 
Convention.

Ændringsforslag 69
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lagring af CO2 i vandsøjlen er ikke 
tilladt. 

4. Lagring af CO2 i vandsøjlen i eller ud 
over det i stk. 1 nævnte område er ikke 
tilladt. 
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Or. en

Begrundelse

Storage in the water column should be prohibited at all places, be it in the Member-States' 
continental shelves or exclusive economic zones, or in the high seas.

Ændringsforslag 70
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) ”forbedret kulbrinteindvinding”: 
indvinding af kulbrinter ud over, hvad der 
producees naturligt ved væskeinjektion 
eller andre midler

Or. en

Begrundelse

As enhanced oil recovery is excluded from the scope of the Directive, it is necessary, in the 
interest of clarity, to provide a definition of this process.

Ændringsforslag 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "lagringsanlæg": særlig geologisk 
formation, der anvendes til geologisk 
lagring af CO2

(3) "lagringsanlæg": særlig del af
geologisk formation, der er egnet til 
geologisk lagring af CO2

Or. en
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Begrundelse

Specification.

Ændringsforslag 72
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "lagringsanlæg": særlig geologisk 
formation, der anvendes til geologisk 
lagring af CO2

(3) "lagringsanlæg": et eller flere 
afgrænsede områder inden for en særlig 
geologisk formation, der anvendes til 
geologisk lagring af CO2

Or. en

Begrundelse

Storage sites do not coincide with geological formations, but may form part thereof.

Ændringsforslag 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "udsivning": frigivelse af CO2 fra 
lagringskomplekset

(5) "udsivning": væsentlig frigivelse af 
CO2 fra lagringskomplekset

Or. en

Begrundelse

Specification and adoption to the description of the Commission with reference to the IPCC 
special report on CCS.
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Ændringsforslag 74
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "udsivning": "udsivning": frigivelse af 
CO2 fra lagringskomplekset

(5) "udsivning": "udsivning": signifikant 
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 75
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "efterforskningstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
efterforskning, udstedt af den kompetente 
myndighed i medfør af dette direktiv

(8) "efterforskningstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
efterforskning i en geologisk formation, 
der er fundet egnet i overensstemmelse 
med betingelserne i artikel 4, udstedt af 
den kompetente myndighed i medfør af 
dette direktiv

Or. en

Begrundelse

It should be made express that exploration permits may only be granted where the criteria for 
site selection have been satisfied.
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Ændringsforslag 76
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) ”transportoperatør”: en fysisk eller 
juridisk, privatretlig eller offentligretlig 
person, der er fuldstændig uafhængig af 
lagringsanlægsoperatøren eller –
brugeren (f.eks. kraftværker), og som 
driver eller kontrollerer transport af CO2 
til lagringsanlægget, eller som efter 
national lovgivning har fået overdraget 
afgørende økonomiske beføjelser med 
hensyn til den tekniske drift af 
transportnettet

Or. en

Begrundelse

Transport is an integral part of CCS and constitutes an object of the current Directive. In the 
interest of clarity, transport operators shall be defined and distinguished from storage site 
operators, to which a different legal regime applies.

Ændringsforslag 77
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr.  10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "lagringstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
geologisk lagring, udstedt af den 
kompetente myndighed i medfør af dette 
direktiv

(10) "lagringstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
geologisk lagring, der indeholder alle de 
elementer, der kræves i artikel 9, udstedt 
af den kompetente myndighed i medfør af 
dette direktiv 

Or. en
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Begrundelse

For the sake of coherence and completeness, the content of the storage permit shall make part 
of the relevant definition.

Ændringsforslag 78
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have betydelige virkninger på miljøet

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have betydelige virkninger på miljøet 
til lands og til vands samt for sundhed og 
sikkerhed

Or. el

Ændringsforslag 79
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
indeholdende højst 98% kuldioxid
hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser, til hvilken 
der ikke er tilføjet affald eller andre 
stoffer med henblik på bortskaffelse

Or. en

Begrundelse

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).
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Ændringsforslag 80
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke lækager
med henblik på at forhindre eller minimere 
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder med henblik på at 
forhindre eller standse udsivning

Or. en

Begrundelse

The Directive should aim for zero leakage, as even very small leakages in the course of time 
may offset the positive mitigating effects of CO2 storage.

Ændringsforslag 81
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke lækager 
med henblik på at forhindre eller minimere
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke lækager 
med henblik på at forhindre eller standse
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

Or. el
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Ændringsforslag 82
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
"udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke lækager 
med henblik på at forhindre eller minimere 
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
"udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke signifikante 
lækager med henblik på at forhindre eller 
minimere frigivelse af CO2 fra 
lagringskomplekset

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) ”hydraulisk enhed”: et hydraulisk 
forbundet porevolumen, hvor 
trykkommunikation kan måles med 
tekniske midler

Or. en

Begrundelse

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.
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Ændringsforslag 84
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 
konsekvenser for miljø og sundhed.

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, hvis der 
ikke er risiko for negative konsekvenser 
for miljø og sundhed, og hvis anvendelsen 
til lagring af CO2 ikke direkte hindrer 
anden nuværende eller potentiel 
energirelateret anvendelse, herunder af 
strategisk art i forbindelse med EU’s 
forsyningssikkerhed (f.eks. lagring af gas) 
eller anvendelse af vedvarende (f.eks. 
geotermiske) energikilder.

Or. en

Begrundelse

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has set a binding target, nor other options which are crucial to its 
energy security of supply.

Ændringsforslag 85
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 
konsekvenser for miljøet til lands og til 
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konsekvenser for miljø og sundhed. vands eller for sundheden. 

Or. el

Justification

It is necessary to stress that the probable implications of implementing this technology will 
affect not only the terrestrial-subterrestrial environment but also the aquatic environment.

Ændringsforslag 86
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskingstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
kriterier.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
ikke-diskriminerende kriterier.

Or. en

Begrundelse

This amendment aims to avoid distortions of competition in the internal market of CO2

storage.

Ændringsforslag 87
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentlighedens synspunkter tages 
behørigt i betragtning under proceduren 
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for udstedelse af efterforskningstilladelse. 
Med henblik herpå sikrer 
medlemsstaterne, at offentligheden har 
tilstrækkelig og effektiv adgang til 
information, medbestemmelsesret og 
klageadgang, jf. de relevante 
bestemmelser i direktiv 85/337/EØF og 
direktiv 2003/4/EF.

Or. en

Begrundelse

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant exploration permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.

Ændringsforslag 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst to år og kan 
forlænges én gang med højst to år.

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden og for det tidsrum, der er 
nødvendigt for at udføre de aktiviteteter, 
med henblik på hvilke 
efterforskningstilladelsen er udstedt.
Efterforskningstilladelsen kan forlænges.
Inden udstedelsen af 
efterforskningstilladelser træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger til at 
sikre, at tilladelsen ikke anvendes på 
ulovlig vis til at hindre investeringer.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments.
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Ændringsforslag 89
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst to år og kan 
forlænges én gang med højst to år.

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst tre år ad gangen 
og for så længe, som det er nødvendigt for 
at gennemføre efterforskningen af det 
forventede lagringsanlæg.

Or. en

Begrundelse

The currently proposed time lapse could prove too short in certain occasions, yet a periodic 
control on the operator in the form of the renewal of the permit is also needed. This 
amendment seeks to strike a balance, in order to ensure that exploration will lead to a safe 
CO2 storage.

Ændringsforslag 90
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget.

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget. Såfremt 
indehaveren af efterforskningstilladelsen 
efter afslutning af en vellykket 
efterforskning indgiver en ansøgning om 
lagringstilladelse, har denne ansøgning 
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fortrinsret til at blive behandlet.

Or. de

Begrundelse

Explorationsunternehmen investieren betächtliche Mittel in die Untersuchung des 
Untergrundes und tragen das Risiko eines negativen Untersuchungsergebnisses. Diese 
Änderung soll die Bereitschaft, Untersuchungen im Untegrund im Hinblick auf die Eignung 
für die CO2-Speicherung durchzuführen, fördern.

Ændringsforslag 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget.

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget. Efter denne 
periode omdannes tilladelsen til at 
udforske CO2-lagringsanlægget enten til 
en CO2-lagringstilladelse, eller den 
tilbageleveres for hele det omfattede 
område.

Or. en

Begrundelse

 Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit.
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Ændringsforslag 92
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
lagringstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
kriterier.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
ikke-diskriminerende kriterier.
Lagringsanlægsoperatører skal være 
fuldstændig uafhængige af brugerne 
(f.eks. kraftværker).

Or. en

Begrundelse

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

Ændringsforslag 93
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentlighedens synspunkter tages 
behørigt i betragtning under proceduren 
for udstedelse af lagringstilladelse. Med 
henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at 
offentligheden har tilstrækkelig og 
effektiv adgang til information, 
medbestemmelsesret og klageadgang, jf. 
de relevante bestemmelser i direktiv 
85/337/EØF og direktiv 2003/4/EF.
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Or. en

Begrundelse

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant storage permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.

Ændringsforslag 94
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2α. Medlemsstaterne bibeholder retten til 
at afslå at give oplagringstilladelser, når 
der foreligger tungtvejende årsager hertil. 
Sådanne afslag begrundes behørigt.

Or. el

Justification

The Member State authorities must have the possibility of withholding storage permits if there 
are serious grounds for this, such as failure of the applicant to meet the necessary conditions 
or non-fulfilment of the objective criteria which have been made known. 

Ændringsforslag 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indehaveren af en lagringstilladelse 
har eneret til at lagre CO2 i 
lagringsanlægget. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i lagringstilladelsens 
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gyldighedsperiode ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af 
lagringsanlægget.

Or. en

Begrundelse

Necessity to classify competences and the reponsbility for risks.

Ændringsforslag 96
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sørger for, at 
lagringsanlæggene ikke drives af to eller 
flere operatører samtidigt. Potentielle 
brugere sikres lige adgang til 
lagringsanlægget. 

Or. de

Begrundelse

Diese Regelung dient dazu, die Nutzung einer Speicherstätte durch nur einen Betreiber 
sicherzustellen, um Abgrenzungsfragen hinsichtlich Zuständigkeit und Haftung zu vermeiden.

Ændringsforslag 97
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) adgang til transport, der forbinder 
anlægget med potentielle 
separationpunkter, samt dennes 
økonomiske bæredygtighed under 
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hensyntagen til afstanden til 
lagringsanlægget fra disse punkter

Or. en

Begrundelse

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.

Ændringsforslag 98
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) forslag til plan for udbedrende 
foranstaltninger, jf. artikel 16, stk. 2

(6) forslag til plan for udbedrende 
foranstaltninger, jf. artikel 16, stk. 2, 
herunder evakueringsforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

This amendment aims to ensure that necessary precautions shall be taken to protect human 
lives in case of an accident.

Ændringsforslag 99
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) dokumentation for finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, jf. 
artikel 19.

(9) dokumentation for passende finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, jf. 
artikel 19.
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Or. en

Begrundelse

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and should therefore be set at an adequate level.

Ændringsforslag 100
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en fysisk person, der er pålidelig og 
teknisk kompetent til at lede anlægget, og 
at faglig og teknisk oplæring og 
uddannelse af denne og af hele personalet 
er sikret  

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en fysisk person, der i økonomisk, 
teknisk og miljømæssig henseende er 
kompetent og pålidelig til at lede anlægget, 
og at faglig og teknisk oplæring og 
uddannelse af denne og af hele personalet 
er sikret  

Or. el

Ændringsforslag 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en fysisk person, der er pålidelig og 
teknisk kompetent til at lede anlægget, og 
at faglig og teknisk oplæring og 
uddannelse af denne og af hele personalet 
er sikret  

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en fysisk eller juridisk person, der er 
økonomisk pålidelig og teknisk kompetent 
til at lede anlægget, og at faglig og teknisk 
oplæring og uddannelse af denne og af hele 
personalet er sikret  

Or. en
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Begrundelse

Also legal persons can be responsible.

Ændringsforslag 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) at der ikke er udstedt andre 
lagringstilladelser inden for den 
hydrauliske enhed

Or. en

Begrundelse

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Ændringsforslag 103
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen har afgivet udtalelse om 
tilladelsesudkastet, jf. artikel 10, stk. 1

udgår 

Or. de

Begrundelse

Eine verpflichtende Stellungnahme der Kommission stellt zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
dar.
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Ændringsforslag 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen har afgivet udtalelse 
om tilladelsesudkastet, jf. artikel 10, stk. 1

(2) Kommissionen kan på 
medlemsstaternes anmodning afgive
udtalelse om tilladelsesudkastet, jf. artikel 
10, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 105
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed har taget 
denne udtalelse i betragtning, jf. artikel 
10, stk. 2.

udgår 

Or. de

Begrundelse

Eine verpflichtende Stellungnahme der Kommission stellt zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
da.

Ændringsforslag 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed har taget 
denne udtalelse i betragtning, jf. artikel 
10, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) lagringsanlæggets og
lagringskompleksets nøjagtige beliggenhed 
og afgrænsning

(2) lagringsanlæggets, lagringskompleksets 
og den hydrauliske enheds nøjagtige 
beliggenhed og afgrænsning

Or. en

Begrundelse

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.
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Ændringsforslag 108
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. kravet om at underrette den kompetente 
myndighed i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning, den 
godkende plan for udbedrende 
foranstaltninger og forpligtelsen til at 
gennemføre denne i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning, jf. 
artikel 16

6. kravet om at underrette den kompetente 
myndighed i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller signifikant 
udsivning, den godkende plan for 
udbedrende foranstaltninger og 
forpligtelsen til at gennemføre denne i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller signifikant udsivning, jf. artikel 16

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens vurdering af udkast til 
lagringstilladelser

Fremsendelse af lagringstilladelser og 
lagringsforkastelser

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.
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Ændringsforslag 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den 
kompetente myndighed tager i 
betragtning, når den vedtager sit 
beslutningsudkast. Kommissionen kan 
afgive udtalelse om tilladelsesudkastene 
senest seks måneder efter forelæggelsen 
heraf. 

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om udstedte CO2-
lagringstilladelser eller forkastede 
tilladelsesansøgninger.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 111
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den kompetente 
myndighed tager i betragtning, når den 
vedtager sit beslutningsudkast. 
Kommissionen kan afgive udtalelse om 
tilladelsesudkastene senest seks måneder 
efter forelæggelsen heraf. 

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den kompetente 
myndighed tager i betragtning, når den 
vedtager sit beslutningsudkast. 
Kommissionen skal afgive udtalelse om 
tilladelsesudkastene senest seks måneder 
efter forelæggelsen heraf. 

Or. el
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Ændringsforslag 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed meddeler
Kommissionen den endelige beslutning og 
begrunder eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens udtalelse.

2. Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om alle udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den 
kompetente myndighed tager i 
betragtning, når den vedtager sit 
beslutningsudkast.

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 113
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
væsentlige ændringer kun kan gennemføres 
efter udstedelse af en ny lagringstilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
væsentlige ændringer kun kan gennemføres 
efter udstedelse af en ny lagringstilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF 
finder også anvendelse i dette tilfælde.

Or. en

Begrundelse

In case of a new permit, an environmental impact assessment should be carried out a new
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according to the requirements of the relevant EC Directive.

Ændringsforslag 114
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 2 - afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal fastsætte 
specifikke kvalitative og kvantitative 
miljøindikatorer samt priser, hvis 
overskridelse udgør en væsentlig ændring. 
Kvalitative og kvantitative indikatorer 
fastsættes i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 28, stk. 2.

Or. el

Justification

The term ‘substantial change’ is somewhat vague and qualitative and quantitative indicators 
should therefore be introduced by the Commission.

Ændringsforslag 115
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den har fået meddelelse om 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning, jf. artikel 16, stk. 1

a) hvis den har fået meddelelse om eller 
kendskab til væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning, jf. artikel 16, stk. 1

Or. en

Begrundelse

Information which comes from sources other than formal monitoring may also be taken into 
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account by the competent authority.

Ændringsforslag 116
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den har fået meddelelse om 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning, jf. artikel 16, stk. 1

a) hvis den har fået meddelelse om 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
signifikant udsivning, jf. artikel 16, stk. 1

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 117
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det af de i medfør af artikel 14 
forelagte rapporter eller af de i medfør af 
artikel 15 gennemførte miljøinspektioner 
fremgår, at tilladelsesbetingelserne ikke 
overholdes, eller at der er risiko for 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning

b) hvis det af de i medfør af artikel 14 
forelagte rapporter eller af de i medfør af 
artikel 15 gennemførte miljøinspektioner 
fremgår, at tilladelsesbetingelserne ikke 
overholdes, eller at der er risiko for 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
signifikant udsivning

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
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eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvert femte år, jf. dog litra a) til c). udgår

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization.

Ændringsforslag 119
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvert femte år, jf. dog litra a) til c). d) hvert tiende år, jf. dog litra a) til c).

Or. de

Begrundelse

Eine Überprüfung der Speichergenehmigung bereits aller fünf Jahr würde eine unnötige 
Unsicherheit für den Betreiber des Speicherkomplexes darstellen.
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Ændringsforslag 120
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en tilladelse er trukket tilbage i 
medfør af stk. 3, udsteder den kompetente 
myndighed enten en ny lagringstilladelse 
eller nedlukker lagringsanlægget i medfør 
af artikel 17, stk. 1, litra c). Indtil 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse 
overtager den kompetente myndighed 
ansvaret for lagringsanlægget, herunder for 
alle heraf følgende juridiske forpligtelser. 
Den kompetente myndighed inddriver så 
vidt muligt eventuelle omkostninger hos 
den tidligere operatør.

4. Når en tilladelse er trukket tilbage i 
medfør af stk. 3, udsteder den kompetente 
myndighed enten en ny lagringstilladelse 
eller nedlukker lagringsanlægget i medfør 
af artikel 17, stk. 1, litra c). Indtil 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse 
overtager den kompetente myndighed 
ansvaret for lagringsanlægget, herunder for 
alle heraf følgende juridiske forpligtelser. 
Den kompetente myndighed inddriver 
eventuelle omkostninger hos den tidligere 
operatør.

Or. en

Begrundelse

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Ændringsforslag 121
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 

1. En CO2-strøm skal bestå af mindst 98%
kuldioxid. Affald eller andre stoffer må 
derfor ikke tilsættes CO2-strømmen med 
henblik på bortskaffelse af dette affald eller 
disse stoffer.
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som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs 
integritet og indebære en væsentlig risiko 
for miljøet eller overtræde kravene i den 
relevante fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).

Ændringsforslag 122
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende 
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

1. En CO2-strøm skal langt overvejende 
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer bestemmes på grundlag af 
specifikke kvalitative og kvantitative 
specifikationer og skal være under et 
niveau, som ville skade lagringsanlæggets 
og den tilhørende transportinfrastrukturs 
integritet og indebære en væsentlig risiko 
for miljøet eller overtræde kravene i den 
relevante fællesskabslovgivning. 
Kommissionen fastsætter de kvalitative og 
kvantitative specifikationer i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
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omhandlet i artikel 28, stk. 2. 

Or. el

Justification

Given that the criteria and procedures are unclear, it is for safety reasons necessary for 
certain quantitative and qualitative specifications to be established by the Commission.

Ændringsforslag 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende 
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

1. En CO2-strøm skal langt overvejende 
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen, samt stoffer, der er 
nødvendige for transporten af 
sikkerhedsgrunde. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau,
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Necessary completion.
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Ændringsforslag 124
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detektere udsivning af CO2 c) detektere signifikant udsivning af CO2

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 125
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde af geologisk lagring under 
havbunden skal kravene til overvågning, 
der er fastsat i stk. 1, yderligere tilpasses 
den usikkerhed og de driftsmæssige 
vanskeligheder, der er forbundet med 
anvendelse af CCS-teknologi i havmiljøet.

Or. en

Begrundelse

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.
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Ændringsforslag 126
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den kompetente myndighed har fået 
meddelelse om udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, jf. artikel 16, stk. 1

a) hvis den kompetente myndighed har fået 
meddelelse om signifikant udsivning eller 
væsentlige uregelmæssigheder, jf. artikel 
16, stk. 1

Or. de

Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 127
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 16 – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning

Foranstaltninger i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller signifikant 
udsivning

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning straks 
underretter den kompetente myndighed 
herom og træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller signifikant 
udsivning straks underretter den 
kompetente myndighed herom og træffer 
de nødvendige udbedrende 
foranstaltninger.

Or. de
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Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 128
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbedrende foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 1 træffes på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, der er 
forelagt den kompetente myndighed i 
medfør af artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 
6.

2. Udbedrende foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 1 træffes på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, der er 
forelagt den kompetente myndighed i 
medfør af artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 
6. Disse foranstaltninger meddeles 
Kommissionen og offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure transparency, the European Commission and the public should be 
informed on corrective measures.

Ændringsforslag 129
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
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indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene.

indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene. Operatøren 
er fortsat ansvarlig i midst 50 år efter 
nedlukningen af anlægget.

Or. en

Begrundelse

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Ændringsforslag 130
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres.

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres. Operatøren er fortsat retligt og 
finansielt ansvarlig for anlægget og skal 
opretholde finansiel sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende, jf. artikel 19, stk. 2, litra 
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b), nr. (ii). 

Or. en

Begrundelse

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Ændringsforslag 131
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed 
udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen.

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg 
til den kompetente myndighed efter en 
periode på 50 år og efter, at alle de i 
lagringstilladelsen indeholdte betingelser 
for ansvarsoverdragelse er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

The transfer of responsibility should be made conditional upon the fulfillment of the relevant 
storage permit requirements.
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Ændringsforslag 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf.

udgår

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 133
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest 12
måneder efter forelæggelsen heraf. 
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måneder efter forelæggelsen heraf. Bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, finder 
også annvendelse på udkast til 
godkendelsesbeslutninger.

Or. en

Begrundelse

The involvement of the European Commission in the approval process guarantees a 
homogeneous and strong enforcement of the Directive throughout the EU. As the decision 
could result in the transfer of responsibility to the competent authority, the public should also 
be involved (see further the justification under Article 6 (2a).

Ændringsforslag 134
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf. 

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen afgiver
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf. 

Or. el
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Ændringsforslag 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning og 
begrunder eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens udtalelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Debureaucratization and subsidiarity.

Ændringsforslag 136
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet. 

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningsfrekevensen 
begrænses. Påvises der udsivning eller 
væsentlige uregelmæssigheder, 
gennemføres overvågningen imidlertid 
atter med den nødvendige frekvens til at 
vurdere problemets omfang og de 
udbedrende foranstaltningers effektivitet. 

Or. el

Justification

Given the overriding importance of protecting the environment and in order to ensure that 
any leakages or significant irregularities can be detected, monitoring should be continued, 
albeit less frequently. 
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Ændringsforslag 137
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet.

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, fortsætter overvågningen i de næste 50 
år. Efter denne periode kan den indstilles.
Påvises der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer.

Ændringsforslag 138
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet.

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der signifikant udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet.

Or. de
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Begrundelse

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Ændringsforslag 139
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør.

6. Hvis der konstateres nogen væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, 
træffer den kompetente myndighed de 
fornødne udbedrende foranstaltninger.  
Hvis nedlukningen af lagringsanlægget 
har været baseret på ukorrekte eller 
fejlagtige oplysninger, dækker operatøren 
omkostningerne ved de udbedrende 
foranstaltninger og er erstatsningpligtig 
for skader på menneskers sundhed og 
miljøet.  I alle andre tilfælde dækkes 
omkostningerne af den i medfør af artikel 
19a oprettede fond, der finansieres via 
bidrag fra operatørerne og forvaltes af 
den kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

During the period after the transfer of responsibility, unless the closure has been based on 
inaccurate or false information, the costs of monitoring, corrective measures, or 
compensation for damage caused to third parties or the environment, will no longer be 
covered by the operator, but by a special fund, following the model of the decommissioning 
funds for nuclear power plants.



PE407.924v01-00 74/84 AM\729033DA.doc

DA

Ændringsforslag 140
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes.

1. 1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/35/EF, kan opfyldes.  Den 
finansielle sikkerhed skal stilles på et 
sådant niveau, at der er dækning for 
erstatningsansvar over for tredjepart såvel 
som for omkostninger til udbedring af 
miljøskader, og under alle 
omstændigheder mindst […] mia. EUR.

Or. en

Begrundelse

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and thus it should be set at an adequate level. However, this level [x] is 
still to be determined.
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Ændringsforslag 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, efter udstedelse af en 
lagringstilladelse træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
nedlukningsprocedurer og efterbehandling, 
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Prevention of unnecessary high costs.

Ændringsforslag 142
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, efter indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
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bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes.

bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes.

Or. de

Begrundelse

Die finanzielle Sicherheit stellt einen erheblichen Kapitaleinsatz dar. Es ist nicht 
gerechtfertigt, dass diese Finanzmitel bereits vor Einreichung des (ergebnisoffenen) Antrages 
auf eine Speichergenehmigung bereitzustellen sind.

Ændringsforslag 143
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Oprettelse af en fond for overvågning og 

udbedrende foranstaltninger
Der oprettes en fond på grundlag af årlige 
bidrag betalt af
lagringsanlægsoperatører; denne fond 
forvaltes af den kompetente myndighed. 
Operatørernes bidrag beregnes i forhold 
til anlæggets lagringskapacitet målt i 
CO2-volumenenheder og til dets 
risikoniveau, jf. parametrene i bilag I. 
Bidragene ophører efter 
ansvarsoverdragelse til den kompetente 
myndighed. Fonden har til formål at 
dække omkostningerne ved overvågning 
og udbedrende foranstaltninger samt 
omkostninger ved afhjælpning af 
almindelige skader (f.eks. skader på 
sundhed, ejendom osv.) og miljøskader 
efter ansvarsoverdragelse og 
undtagelsesvis også før en sådan 
overdragelse, hvis erstatningsansvaret 
ikke er omfattet af direktiv 2004/35/EF 
eller direktiv 2003/87/EF, og/eller den 
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finansielle sikkerhed er utilstrækkelig 
eller ikke tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

After the transfer of responsibility, unless the closure has been based on inaccurate or false 
information, the costs of corrective measures, or compensation, should not be covered by a 
special fund, following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Ændringsforslag 144
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2. Brugerne dækker imidlertid de fulde 
omkostninger ved adgangen til disse net 
og anlæg.

Or. en

Begrundelse

While Member-States are responsible for setting up the necessary framework towards 
achieving such an open market, users shall remain fully responsible for the relevant transport 
costs.



PE407.924v01-00 78/84 AM\729033DA.doc

DA

Ændringsforslag 145
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til:

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives; denne 
adgang varetages af transportoperatører, 
som skal være fuldstændig uafhængige af 
både lagringsanlægsoperatører og -
brugere (f.eks. kraftværker). 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til:

Or. en

Begrundelse

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms.

Ændringsforslag 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning.

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning. I forbindelse med 
grænseoverskridende lagringsanlæg er 
det myndigheden i den medlemsstat, på 
hvis område størstedelen af 
lagringsanlægget formodes at befinde sig, 
der er ansvarlig for udstedelse af 
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tilladelser.

Or. en

Begrundelse

Clearification of the responsibilities.

Ændringsforslag 147
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 28, stk. 2.

Kommissionen kan foreslå ændringer til
bilagene. Sådanne foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, 
som omhandlet i artikel 28, stk. 2.

Or. el

Ændringsforslag 148
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EF.
Artikel 9a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 

Medlemsstaterne sikrer, at ingen
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), godkendes, såfremt de, når 
de var i drift, ville resultere i atmosfæriske 
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separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

kuldioxidemissioner på over 350 gram pr. 
kilowatt-time energiproduktion.

Or. en

Begrundelse

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the authoritative 
scientific body on climate change, new CHP-gas fired would emit around 300 g CO2/kWh and 
new combined cycle gas turbine (CCGT) below 350 g CO2/kWh in average; with capture, the 
latter could go down as low as 40 to 66 g CO2/kWh, while new pulverised coal with CCS 
might be below 145 g CO2/kWh. Therefore, a limit of 350 g CO2/kWh seems quite a 
reasonable limit for new fossil fuels plants since it would allow operators and Member States 
to choose the technology they want (technology neutral).

Ændringsforslag 149
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EF.
Bilag III – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Drift af lagringsanlæg som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.

14. Transport af CO2 med henblik på 
geologisk lagring og drift af lagringsanlæg 
som omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv XX/XX/EF. I forbindelse 
med ansvar for transport har udtrykket 
”operatør” den betydning, der er fastlagt i 
artikel 3, stk. 9, i direktiv XX/XX/EC.

Or. en

Begrundelse

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Liability for environmental damage should also apply to transport 
of CO2 and the associated risks.
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Ændringsforslag 150
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)
Direktiv 2008/xx/EF
Bilag A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
I bilag A til direktiv 2008/XX/EF om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet 
indsættes følgende led:
Transport af CO2 med henblik på 
geologisk lagring samt drift af 
lagringsanlæg i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF om geologisk lagring af 
kuldioxid.

Or. en

Begrundelse

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Ændringsforslag 151
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [et 
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [to 
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
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bestemmelser og dette direktiv. bestemmelser og dette direktiv.

Or. el

Ændringsforslag 152
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse 
fremsætter Kommissionen forslag til 
ændring heraf på grundlag af de i artikel 
25 omtalte rapporter og under 
hensyntagen til de seneste videnskabelige 
oplysninger og resultaterne af 
pilotprojekterne for CO2-lagring samt den 
kommercielle udnyttelse af teknologien til 
separation og lagring af CO2.

Or. el

Ændringsforslag 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier. Et 
eller flere af disse kriterier kan fraviges, 
forudsat at det ikke gør karakteriseringen 
og vurderingen mindre egnet som grundlag 
for afgørelserne i medfør af artikel 4.

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier og på 
grundlag af den bedste tilgængelige
teknologi. Et eller flere af disse kriterier 
kan fraviges, forudsat at det ikke gør 
karakteriseringen og vurderingen mindre 
egnet som grundlag for afgørelserne i 
medfør af artikel 4.

Or. en
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Begrundelse

Completion.

Ændringsforslag 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – trin 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Områder omkring lagringskomplekset,
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget

h) Områder omkring lagringskomplekset, 
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget, samt afgrænsningen af 
den hydrauliske enhed

Or. en

Begrundelse

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Ændringsforslag 155
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – trin 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Mulige vekselvirkninger med andre 
aktiviteter (f.eks. efterforskning efter og 
produktion og lagring af kulbrinter, 
geotermisk udnyttelse af akvifererne)

k) Mulige vekselvirkninger med andre 
aktiviteter (f.eks. efterforskning efter og 
produktion og lagring af kulbrinter) og 
navnlig konflikt med andre energikilder
(f.eks. geotermisk udnyttelse af 
akvifererne).

Or. en
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Begrundelse

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has binding target, nor other options which are crucial to its 
security of supply.

Ændringsforslag 156
David Hammerstein

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – trin 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Beliggenhed i nærheden af den eller de 
potentielle CO2-kilder (herunder skøn over 
den samlede potentielle mængde CO2, der 
kan lagres på rentable betingelser).

l) Beliggenhed i nærheden af den eller de 
potentielle CO2-kilder (herunder skøn over 
den samlede potentielle mængde CO2, der 
kan lagres på rentable betingelser, eftersom 
transport over lange afstande kan blive 
økonomisk ikke-bæredygtigt), samt 
adgang til et sikkert og passende 
transportnet.

Or. en

Begrundelse

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.
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