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Tarkistus 29
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 30
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 32
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
ainoastaan hiilidioksidin geologiseen 
varastointiin jäsenvaltioiden alueilla, 
niiden talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo 
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
geologista varastointia, varastointi 
merenpohjan alle mukaan luettuna, 
tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolella ei pitäisi 
sallia.  Varastointi merenpohjan alaisiin 
kerrostumiin olisi sallittava ainoastaan 
niiden kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti, joissa jäsenvaltiot ja/tai 
yhteisö ovat osapuolina. Hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia 
tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan sisä- eikä ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään direktiivin alueellista soveltamisalaa, jotta voidaan 
todella varmistaa, että direktiiviä sovelletaan ainoastaan geologiseen varastointiin EY:n 
alueella, ja että se noudattaa alalla tehtyjä kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia, kuten 
Lontoon yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaa. Vesipatsaaseen varastoinnin yhteydessä 
tarkistuksella pyritään varmistamaan, että varastointi kielletään nimenomaisesti paitsi 
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talousvyöhykkeillä ja mannerlaatoilla myös avomerellä.

Tarkistus 33
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Joidenkin useissa EU-valtioissa käynnistettyjen suurimpien tutkimuksen ja kehityksen 
kokeiluhankkeiden kapasiteetti on noin 30 megawattia yhteensä noin 120–140 kilotonnin 
varastoimiseksi. Euroopan komission ehdottama kynnysarvo tutkimuksen ja kehityksen 
kokeiluhankkeiden jättämiseksi ulkopuolelle ei mahdollista kyseisten tutkimuksen ja 
kehityksen kokeiluhankkeiden jättämistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mistä seuraa, 
että direktiivi saattaa vaikuttaa kansallisten viranomaisten kyseisten tk-kokeiluhankkeiden 
toteuttamiseen saamiin lupiin. Näistä syistä on olennaisen tärkeää nostaa kynnysarvo 150 
kilotonniin komission ehdottamasta 100 kilotonnista.
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Tarkistus 34
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14a) Hiilivedyn laajennettu talteenotto 
(muu hiilivedyn talteenotto kuin 
injektoimalla tai muilla keinoin tapahtuva 
luonnollinen talteenotto) olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Hiilidioksidin laajennettu 
talteenotto on taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa, ja tähän saakka sitä on 
harjoitettu tällaisena. Hiilivedyn 
laajennettu talteenotto ei vähennä 
päästöjä ilmaan, sillä hiilidioksidin 
nettopäästöjen kannalta tarkasteltuna 
tässä prosessissa tuotettu hiilivety vie 
elinkaarensa aikana mahdollisesti 
mukanaan hiilidioksidin talteenoton 
lieventävät vaikutukset. Tästä syystä 
kyseinen prosessi olisi suljettava tässä 
direktiivissä tarkoitetun geologisen 
varastoinnin ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivin tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa sitä sitovan 
tavoitteen mukaisesti, olisi ristiriitaista sisällyttää sen soveltamisalaan hiilivedyn laajennettu 
talteenotto, sillä tämä lisäisi fossiilisten polttoaineiden tuottoa ja tätä kautta 
hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.
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Tarkistus 35
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita. 
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole minkäänlaista vuotoriskiä ja joissa 
ei voisi esiintyä minkäänlaisia haitallisia 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia. 
Varastointiin saisi lisäksi valita vain 
sellaisia paikkoja, joiden käyttö 
hiilidioksidin varastointiin ei kilpaile 
suoraan tai epäsuorasti muiden nykyisten 
tai mahdollisten energiaan liittyvien 
käyttötarkoitusten kanssa, mukaan lukien 
strateginen käyttö EU:n energiahuollon 
turvaamiseksi (esim. kaasun varastointi) 
tai uusiutuvien (esim. geoterminen lämpö) 
energianlähteiden käyttö. Nämä olisi 
määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmaukset "merkittävä" ja "esiintyä todennäköisesti" ovat liian epämääräisiä. Paikat olisi 
valittava sen perusteella, ettei niissä ole minkäänlaista vuotoriskiä eikä niissä voi esiintyä 
minkäänlaisia haittavaikutuksia. Paikan käyttö hiilidioksidin varastointiin ei saisi myöskään 
vaarantaa uusiutuvien energianlähteiden – joiden yhteydessä EU:lla on sitovat tavoitteet –
eikä muiden sellaisten vaihtoehtojen käyttöä, jotka ovat olennaisia EU:n energiahuollon 
turvaamiseksi.
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Tarkistus 36
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava valita varastointipaikat, sillä ne tietävät parhaiten erityisistä 
paikallisista geologisista erityispiirteistä. Näiden tietojen perusteella ne voivat parhaiten 
päättää tarvittavien investointien tekemisestä. 
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Tarkistus 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja vakuutetaan investoinnit.
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Tarkistus 38
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Luodaan kannusteita tutkimuksen tekemiseksi.

Tarkistus 40
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Omistussuhteet on pidettävä erillään, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajilla on 
oikeudenmukaiset ja tasapuoliset varastointipaikkojen käyttöoikeudet avoimilla markkinoilla.
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Tarkistus 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta.
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että 
direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(18) Jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
varastointilupaluonnos komissiolle 
tarkistettavaksi.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 42
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 

(18) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi myönnettävä 
varastointiluvat komissiota kuultuaan. 
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kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta.
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Varastointilupaluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jolla on 
kaksitoista kuukautta aikaa antaa 
lausunto.  Toimivaltainen viranomainen 
ei saisi tehdä päätöstä lopullisesta luvasta, 
ennen kuin komissio antaa lausuntonsa. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
otettava komission lausunto huomioon, kun 
ne päättävät luvista, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Yhteisön tasolla tehtävän 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissiolla on olennaisen tärkeä tehtävä varmistaa, että direktiiviä noudatetaan 
tarkasti ja samalla tavalla kaikkialla EU:ssa. Tästä syystä komission olisi osallistuttava 
lupien myöntämisprosessiin.

Tarkistus 43
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18a) Vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden lisäämiseksi lupien 
myöntämistä koskevien menettelyjen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että yleisöllä on 
asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeuskeinoja sekä tutkimus- että 
varastointilupien myöntämistä koskevien 
menettelyjen yhteydessä, neuvoston 
direktiivin 85/337/ETY, annettu 
27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
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ympäristövaikutusten arvioinnista1, sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2003, ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta2, asian kannalta 
merkityksellisten säännösten mukaisesti.
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen sekä asian kannalta merkityksellisten tiedon saantia ja yleisön 
osallistumisoikeutta koskevien EY:n välineiden mukaisesti yleisö olisi otettava todella mukaan 
asian kannalta merkityksellisiä lupia (tutkimus- ja varastointilupia) koskevien päätösten 
tekoon. Osallistumisen pitäisi taata avoimuus sekä lisätä yleisön tietämystä hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista.

Tarkistus 44
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE407.924v01-00 16/89 AM\729033FI.doc

FI

kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta niin suuressa 
määrin kuin mahdollista.

kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 45
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 46
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella.
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.
Merenpohjan alla tapahtuvan geologisen 
varastoinnin yhteydessä seuranta olisi 
lisäksi mukautettava 
epävarmuustekijöihin ja toiminnallisiin 
vaikeuksiin, jotka liittyvät hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia koskevan 
tekniikan hallintaan meriympäristössä.

Or. en

Perustelu

Varastointia merenpohjan alle olisi seurattava tarkemmin, sillä siihen liittyy vaikeuksia, jotka 
koskevat erityisesti vuotojen havaitsemiseen ja merien ekosysteemien erityiseen 
haavoittuvuuteen.
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Tarkistus 47
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 
vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 
päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
vastuu katetaan sisällyttämällä 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 
päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
vuotaneiden päästöjen takia. Tässä 
direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, että 
toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai vuotojen ilmetessä 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä niitä 
koskevan suunnitelman mukaisesti, joka on 
jätettävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. Jos 
toiminnanharjoittaja ei toteuta vaadittuja 
korjaavia toimenpiteitä, on toimivaltaisen 
viranomaisen toteutettava ne ja perittävä 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 
vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava hiilidioksidin siirtoon 
geologista varastointia varten sekä tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
vastuu katetaan sisällyttämällä 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
vuotaneiden päästöjen takia. Tässä 
direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, että 
toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai vuotojen ilmetessä 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä niitä 
koskevan suunnitelman mukaisesti, joka on 
jätettävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. Jos 
toiminnanharjoittaja ei toteuta vaadittuja 
korjaavia toimenpiteitä, on toimivaltaisen 
viranomaisen toteutettava ne ja perittävä 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.
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Siirron ja varastoinnin aikana toiminta-, 
sulkemis- ja sulkemisen jälkeisessä 
vaiheessa ympäristölle aiheutuneiden 
vahinkojen korjaamisesta johtuvat 
kustannukset, sikäli kuin edellä mainitut 
välineet eivät kata niitä tai jos 
rahavakuuksia ei ole tai ne ovat 
riittämättömät, samoin kuin tavanomaiset 
omaisuus-, terveys- tai muut vahingot, jos 
rahavakuuksia ei ole tai ne ovat 
riittämättömät, olisi katettava rahastosta, 
joka rahoitetaan varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien maksuosuuksista 
ja jonka hallinnasta vastaa toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 48
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 
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vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 
päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
vastuu katetaan sisällyttämällä 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 
päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
vuotaneiden päästöjen takia. Tässä 
direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, että 
toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai vuotojen ilmetessä 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä niitä 
koskevan suunnitelman mukaisesti, joka on 
jätettävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. Jos 
toiminnanharjoittaja ei toteuta vaadittuja 
korjaavia toimenpiteitä, on toimivaltaisen 
viranomaisen toteutettava ne ja perittävä 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.

vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 
päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
vastuu katetaan sisällyttämällä 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
huomattavasti vuotaneiden päästöjen takia.
Tässä direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, 
että toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai huomattavien vuotojen 
ilmetessä toteutettava korjaavia 
toimenpiteitä niitä koskevan suunnitelman 
mukaisesti, joka on jätettävä toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen hyväksyttäväksi.
Jos toiminnanharjoittaja ei toteuta 
vaadittuja korjaavia toimenpiteitä, on 
toimivaltaisen viranomaisen toteutettava ne 
ja perittävä kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.
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Tarkistus 49
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Varastointipaikan sulkemisen jälkeen 
toiminnanharjoittajan olisi edelleen 
vastattava ylläpidosta, seurannasta ja 
valvonnasta, raportoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti noudattaen 
sulkemisen jälkeistä vaihetta koskevaa 
suunnitelmaa, joka on jätettävä 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi. Toiminnanharjoittaja olisi 
vastattava myös muista yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

(25) Varastointipaikan sulkemisen jälkeen 
toiminnanharjoittajan olisi edelleen 
vastattava ylläpidosta, seurannasta ja 
valvonnasta, raportoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti noudattaen 
sulkemisen jälkeistä vaihetta koskevaa 
suunnitelmaa, joka on jätettävä 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi. Toiminnanharjoittaja olisi 
vastattava myös muista yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan vastuun olisi 
jatkuttava ainakin 50 vuotta paikan 
sulkemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Pitkään jatkuessaan jopa hyvin pienet vuodot saattavat viedä mukanaan hiilidioksidin 
varastoinnin ilmastonmuutosta lieventävät vaikutukset. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, 
että sulkemisen jälkeinen seuranta jatkuu riittävän pitkän ajan, jotta voidaan varmistaa, ettei 
vuotoja ole ja että vastuu siirtyy toimivaltaiselle viranomaiselle vasta kyseisen ajan päätyttyä. 
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista, 
sisältää samanlaisia säännöksiä, jotka koskevat sulkemisen jälkeistä seurantaa.
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Tarkistus 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi.

Or. en
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Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 51
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Vastuu varastointipaikasta olisi 
siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jos ja kun kaikki saatavilla oleva näyttö 
viittaa siihen, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy täysin eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten viranomaisten 
olisi otettava komission lausunto 
huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi perusteltava 
kaikki poikkeamat komission lausunnosta.
Samoin kuin yhteisön tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen, 
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä.
Samoin lainsäädännöllisin ehdoin kuin 
lupien myöntämistä koskevien 
menettelyjen yhteydessä jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus siirron hyväksymisessä 
ja varmistettava, että yleisöllä on 
asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
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osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeuskeinoja.

Or. en

Perustelu

Siirron jälkeen vastuu seurannasta siirtyy toimivaltaiselle viranomaiselle, mutta seurannasta 
aiheutuvat kustannukset samoin kuin korjaavista toimenpiteistä ja kolmansille osapuolille 
aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta johtuvat kustannukset olisi katettava erityisestä 
rahastosta. Yleisön osallistumisen Århusin yleissopimuksen ja asian kannalta 
merkityksellisten EY:n välineiden mukaisesti pitäisi taata avoimuus sekä lisätä yleisön 
tietämystä hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista.

Tarkistus 52
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen.

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen 
seurannan olisi jatkuttava ainakin 
seuraavat 50 vuotta. Jos havaitaan 
merkittäviä häiriöitä tai vuotoja, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos varastointipaikka on 
suljettu epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittajan olisi 
oltava edelleen vastuussa kustannuksista, 
jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä 
tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuneista vahingoista. Kaikissa 
muissa tapauksissa aiheutuvat 
kustannukset olisi katettava edellä 
mainitusta rahastosta, joka rahoitetaan 
toiminnanharjoittajien maksuosuuksista 
ja jonka hallinnasta vastaa toimivaltainen 
viranomainen. 

Or. en
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Perustelu

Vastuun siirtymisen jälkeinen seuranta on tarpeen lisäturvan varmistamiseksi. Tänä aikana, 
sikäli kuin paikkaa ei ole suljettu epätarkkojen tai väärien tietojen perusteella, 
kustannuksista, jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä tai ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuneista vahingoista, ei enää vastaa toiminnanharjoittaja, vaan ne katetaan 
erityisestä rahastosta, joka on samantyyppinen kuin ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoon 
varatut rahastot.

Tarkistus 53
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen.

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee 
huomattavia vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä. Toimivaltainen viranomainen ei 
saisi periä kustannuksia entiseltä 
toiminnanharjoittajalta vastuun siirtämisen 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään kustannuksia.

Tarkistus 55
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Rahavakuus on olennaisen tärkeä väline varmistettaessa, että toiminnanharjoittajat 
noudattavat direktiivistä johtuvia velvollisuuksiaan.
 Olisi katettava myös ympäristövahinkojen korjaamisesta johtuvat kustannukset 
ympäristövastuudirektiivin mukaisesti. 

Tarkistus 56
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Rahavakus merkitsee huomattavaa pääomasijoitusta. Ei ole perusteltua, että nämä varat on 
asetettava saataville jo ennen varastointilupahakemuksen jättämistä (kun hakemuksen 
lopputuloksesta ei vielä ole tietoa).



PE407.924v01-00 28/89 AM\729033FI.doc

FI

Tarkistus 57
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä tarkoittaa, että 
siirtotoiminnan harjoittajien olisi oltava 
täysin riippumattomia sekä 
varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajista että käyttäjistä (eli 
sähköntuottajista). Jälkimmäisten olisi 
katettava kaikki kustannukset, jotka 
johtuvat hiilidioksidin siirrosta 
talteenottopaikasta varastointipaikkaan. 
Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää 
itse siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevista ehdoista pitäen tavoitteenaan 
oikeudenmukaista ja vapaata pääsyä ja 
ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset ja tasapuoliset siirron käyttöoikeudet, käyttäjät ja 
siirtotoiminnan harjoittajat olisi pidettävä erillään sekä juridisesti että taloudellisesti. 
Jäsenvaltiot vastaavat avointen markkinoiden saavuttamiseksi tarvittavan kehyksen 
luomisesta, kun taas aiheutuvat siirtokustannukset ovat täysin käyttäjien vastuulla.

Tarkistus 58
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Tarvitaan säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että rajat ylittävien 
hiilidioksidin siirtojen, rajat ylittävien 
varastointipaikkojen tai rajat ylittävien 
varastointikompleksien ollessa kyseessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
yhdessä tämän direktiivin ja kaikkien 
muiden yhteisön säädösten vaatimuksia 
sekä kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, 
joissa jäsenvaltiot ja/tai yhteisö ovat 
osapuolina. Tässä tapauksessa olisi 
sovellettava myös direktiivin 85/337/ETY 
7 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien siirtojen ja varastointipaikkojen ollessa kyseessä kaikkien jäsenvaltioiden ja 
jäsenvaltioiden kansalaisten olisi osallistuttava todella asian kannalta merkityksellisten 
päätösten tekoon.
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Tarkistus 59
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 60
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. Kyseisten 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. Kyseisten 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Tämän 
direktiivin mukaisesti myönnetystä luvasta 
johtuvien velvollisuuksien, mukaan 
luettuna velvollisuus toteuttaa korjaavia 
toimenpiteitä, vakavista rikkomisista, 
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joiden seurauksena hiilidioksidia pääsee
maaperään, ilmaan tai veteen, 
toiminnanharjoittajien olisi oltava 
edelleen rikosoikeudellisessa vastuussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/XX/EY, annettu ..., 
ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin, mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vastikään hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristön suojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin on selkeä yhteisön tason ilmaus tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 
varoittavien seuraamusten periaatteesta ympäristöoikeuden alalla, minkä vuoksi sen 
soveltamisala olisi laajennettava varastointipaikkojen toiminnanharjoittajien toimiin.

Tarkistus 61
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivi 85/337/ETY olisi 
muutettava siten, että sen soveltamisalaan 
lisätään tässä direktiivissä tarkoitetut 
hiilidioksidivirtojen talteenotto ja siirto 
geologista varastointia varten sekä 
hiilidioksidin varastointipaikat. Direktiivi 
96/61/EY olisi muutettava siten, että sen 
soveltamisalaan lisätään 
hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista 
varastointia varten mainitun direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.
Direktiivi 2004/35/EY olisi muutettava 
siten, että sen soveltamisalaan lisätään 
tässä direktiivissä tarkoitettujen 
varastointipaikkojen käyttö.

(35) Direktiivi 85/337/ETY olisi 
muutettava siten, että sen soveltamisalaan 
lisätään tässä direktiivissä tarkoitetut 
hiilidioksidivirtojen talteenotto ja siirto 
geologista varastointia varten sekä 
hiilidioksidin varastointipaikat. Direktiivi 
96/61/EY olisi muutettava siten, että sen 
soveltamisalaan lisätään 
hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista 
varastointia varten mainitun direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.
Direktiivi 2004/35/EY olisi muutettava 
siten, että sen soveltamisalaan lisätään 
hiilidioksidin siirto geologista varastointia 
varten sekä tässä direktiivissä 
tarkoitettujen varastointipaikkojen käyttö.  

Or. en
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Perustelu

Siirto on olennainen osa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, joten se olisi tunnustettava 
direktiivin kohteeksi.

Tarkistus 62
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää, että uudet
investoinnit fossiilisia polttoaineita 
käyttävään sähköntuotantoon tehdään 
siten, että päästöjen merkittävä 
vähentäminen on entistä helpompaa.
Tämän vuoksi tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 
päivänä lokakuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/80/EY olisi muutettava siten, että 
siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

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

Or. en

Perustelu

Fossiilisista polttoaineista tuotettavan sähkön edistäminen on vastoin EU:n tavoitetta 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
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Tarkistus 63
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää, että uudet 
investoinnit fossiilisia polttoaineita 
käyttävään sähköntuotantoon tehdään siten, 
että päästöjen merkittävä vähentäminen on 
entistä helpompaa. Tämän vuoksi tiettyjen 
suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 
päivänä lokakuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/80/EY olisi muutettava siten, että 
siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää ennen 
kaikkea, että uudet investoinnit 
vaihtoehtoisiin energiamuotoihin, kuten 
uusiutuvaan energiaan, ja toisaalta 
fossiilisia polttoaineita käyttävään 
sähköntuotantoon tehdään siten, että 
päästöjen merkittävä vähentäminen on 
entistä helpompaa. Tämän vuoksi tiettyjen 
suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 
23 päivänä lokakuuta 2001 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/80/EY olisi muutettava 
siten, että siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu. 

Or. el

Tarkistus 64
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
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geologista varastointia varten. geologista varastointia varten tapahtuvaa 
siirtoa sekä geologista varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Siirto on olennainen osa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, joten se olisi tunnustettava 
direktiivin kohteeksi.

Tarkistus 65
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on eristää hiilidioksidi pysyvästi ja 
turvallisesti maan alle siten, että voidaan 
estää ympäristölle tai ihmisten terveydelle
aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
mahdolliset riskit.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, joten siinä olisi 
vahvistettava kaikki tarvittavat säännökset hiilidioksidin eristämiseksi pysyvästi ja 
turvallisesti maan alle, ja siinä olisi säädettävä, että hiilidioksidin varastointi ei saa aiheuttaa 
minkäänlaista vaaraa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
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Tarkistus 66
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 67
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan hiilidioksidin 
geologiseen varastointiin jäsenvaltioiden 
alueilla, niiden talousvyöhykkeillä ja 
niiden mannerlaatoilla, siten kuin ne on 
määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa (UNCLOS).

1. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla, siten kuin ne on määritelty 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa (UNCLOS).
Hiilivedyn laajennettu talteenotto jätetään 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Direktiivin alueellinen soveltamisala olisi rajoitettava nimenomaisesti Euroopan yhteisöön. 
Koska direktiivin tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa sitä sitovan 
tavoitteen mukaisesti, olisi ristiriitaista sisällyttää sen soveltamisalaan hiilivedyn laajennettu 
talteenotto, sillä tämä lisäisi fossiilisten polttoaineiden tuottoa ja näiden palamistuotteena 
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hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Tarkistus 68
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle 
ulottuviin geologisiin muodostumiin ei ole 
sallittua.

3. Hiilidioksidin geologinen varastointi, 
varastointi meren pohjan alle mukaan 
luettuna, 1 kohdassa mainittujen alueiden
ulkopuolelle ulottuviin geologisiin 
muodostumiin ei ole sallittua. 
Hiilidioksidin varastointia meren pohjan 
alle jatketaan niiden kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti, joissa jäsenvaltiot 
ja/tai yhteisö ovat osapuolina.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan geologiseen varastointiin Euroopan yhteisön 
alueella, ja sen olisi noudatettava alalla tehtyjä kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia, kuten 
Lontoon yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaa. 

Tarkistus 69
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ei ole sallittua.

4. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainitun alueen sisä- tai ulkopuolella 
olevaan vesipatsaaseen ei ole sallittua. 

Or. en
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Perustelu

Varastointi vesipatsaaseen olisi kiellettävä kaikkialla, oli kyse sitten jäsenvaltioiden 
mannerlaatoista, talousalueista tai avomerestä.

Tarkistus 70
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

(1a) 'hiilivedyn laajennetulla 
talteenotolla' muuta hiilivedyn
talteenottoa kuin injektoimalla tai muilla 
keinoin tapahtuvaa luonnollista 
talteenottoa;

Or. en

Perustelu

Koska öljyn laajennettu talteenotto on suljettu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
selvyyden vuoksi on vahvistettava kyseisen prosessin määritelmä.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 72
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) 'varastointipaikalla' yhtä tai useampaa 
määritettyä aluetta hiilidioksidin 
varastointiin käytettävän erityisen 
geologisen muodostuman sisäpuolella;

Or. en

Perustelu

Varastointipaikat eivät osu yhteen geologisten muodostumien kanssa, vaan ovat niiden osia.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) 'vuodolla' huomattavaa hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

Or. en

Perustelu

Täsmennetään määritelmää ja mukautetaan se komission kuvaukseen kansainvälisen 
ilmastonmuutospaneelin hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista laatiman 
erityiskertomuksen mukaisesti.
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Tarkistus 74
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) 'vuodolla' kaikenlaista hiilidioksidin 
huomattavaa vapautumista 
varastointikompleksista;

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 75
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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



PE407.924v01-00 40/89 AM\729033FI.doc

FI

Tarkistus 76
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

(9a) 'siirtotoiminnan harjoittajalla' 
luonnollista tai oikeushenkilöä, sekä 
yksityistä että julkista, joka on täysin 
riippumaton varastointipaikan 
toiminnanharjoittajasta ja käyttäjästä (eli 
sähköntuottajasta) ja harjoittaa tai 
hallinnoi hiilidioksidin siirtoa 
varastointipaikkaan tai jolle on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
luovutettu ratkaiseva taloudellinen 
päätäntävalta siirtoverkon teknisen 
toiminnan suhteen;

Or. en

Perustelu

Siirto on olennainen osa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, ja se on yksi direktiivin 
kohteista. Selvyyden vuoksi siirtotoiminnan harjoittajat on määriteltävä ja erotettava 
varastointipaikkojen toiminnanharjoittajista, joihin sovelletaan eri säännöksiä.

Tarkistus 77
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’varastointiluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 

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

ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa ja joka sisältää kaikki 
9 artiklan mukaisesti vaadittavat 
osatekijät; 

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja aukottomuuden varmistamiseksi varastointiluvan sisältö on 
vahvistettava määritelmässä.

Tarkistus 78
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(11) 'merkittävällä muutoksella' muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia maa-
ja meriympäristöön, terveyteen ja 
turvallisuuteen;

Or. el

Tarkistus 79
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa;

(12) 'hiilidioksidivirralla' hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa, joka sisältää vähintään 
98 prosenttia hiilidioksidia ja johon ei ole 
lisätty jätteitä tai muuta ainetta niiden 
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hävittämistä varten;

Or. en

Perustelu

Tieteellisen kirjallisuuden mukaan muiden aineiden läsnäolo hiilidioksidivirrassa voi 
vaikuttaa merkittävästi varastointipaikan koskemattomuuteen. Kun otetaan huomioon, että 
nykyään ei tiedetä varmasti, miten virran koostumus vaikuttaa varastointipaikan vakauteen ja 
sen infrastruktuuriin, on olennaisen tärkeää, että talteen otetut hiilidioksidivirrat ovat erittäin 
puhtaita (eli niin puhtaita kuin on teknisesti mahdollista toteuttaa ja jotka voidaan myös 
siirtää ja injektoida turvallisesti).

Tarkistus 80
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(17) 'korjaavilla toimenpiteillä' mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi, jotta 
mahdollinen vuoto voidaan estää tai 
pysäyttää;

Or. en

Perustelu

Direktiivillä olisi pyrittävä siihen, että vuotoja ei tapahdu lainkaan, sillä pitkään jatkuessaan 
jopa erittäin pienet vuodot voivat viedä mukanaan hiilidioksidin varastoinnin lieventävät 
vaikutukset.
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Tarkistus 81
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 82
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.
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Tarkistus 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 84
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
esiintyä minkäänlaisia haitallisia 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia ja jos 
paikan käyttö hiilidioksidin varastointiin 
ei kilpaile suoraan muiden nykyisten tai 
mahdollisten energiaan liittyvien 
käyttötarkoitusten kanssa, mukaan lukien 
strateginen käyttö EU:n energiahuollon 
turvaamiseksi (esim. kaasun varastointi) 
tai uusiutuvien (esim. geoterminen lämpö) 
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energianlähteiden käyttö.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 85
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia maa- tai 
meriympäristöön tai terveyteen.

Or. el

Perustelu

On tarpeen korostaa, että kyseisen tekniikan täytäntöönpanon todennäköiset vaikutukset
ulottuvat maaympäristön ja maan alaisen ympäristön lisäksi myös vesiympäristöön.
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Tarkistus 86
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään kilpailun vääristyminen hiilidioksidin varastoinnin 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 87
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisön kanta otetaan asianmukaisesti 
huomioon tutkimusluvan myöntämistä 
koskevassa menettelyssä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
varmistettava, että yleisöllä on 
asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeuskeinoja direktiivin 
85/337/ETY ja direktiivin 2003/4/EY 
asian kannalta merkityksellisten
säännösten mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen sekä asian kannalta merkityksellisten tiedon saantia ja yleisön 
osallistumisoikeutta koskevien EY:n välineiden mukaisesti yleisö olisi otettava todella mukaan 
asian kannalta merkityksellisiä tutkimuslupia koskevien päätösten tekoon. Osallistumisen 
pitäisi taata avoimuus sekä lisätä yleisön tietämystä hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja ajaksi, joka on 
tarpeen niiden toimien toteuttamiseksi, 
joihin lupa on myönnetty. Tutkimusluvan 
voimassaoloa voidaan pidentää. Ennen 
tutkimuslupien myöntämistä 
jäsenvaltioiden on toteutettava järjestelyt 
sen varmistamiseksi, että lupaa ei käytetä 
laittomasti investointien estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa tutkimusluvan myöntämistä koskevan menettelyn yhteydessä ja 
korvataan investoinnit.
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Tarkistus 89
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 
kolmeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja ne
myönnetään niin pitkäksi ajaksi kuin 
kaavaillun varastointipaikan tutkimiseksi 
on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu nykyinen aikaraja voi osoittautua liian lyhyeksi tietyissä tapauksissa. 
Toiminnanharjoittajaa on kuitenkin myös valvottava ajoittain siten, että lupa on aina 
uusittava. Tarkistuksella pyritään saavuttamaan tasapaino, jotta voidaan varmistaa, että 
tutkimus johtaa hiilidioksidin turvalliseen varastointiin.

Tarkistus 90
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alueelle tänä aikana 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia. Jos tutkimusluvan haltija 
jättää onnistuneen tutkimuksen jälkeen 
varastointilupahakemuksen, tälle 
hakemukselle olisi annettava ensisijainen 
kohtelu.
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Or. de

Perustelu

Tutkimusyritykset sijoittavat merkittäviä summia maaperän tutkimukseen ja ottavat riskin, 
että tutkimustulos on kielteinen. Tarkistuksen tavoitteena on edistää valmiutta tutkia 
maaperää hiilidioksidin varastointiin soveltuvien paikkojen löytämiseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

 Tutkimuksen kustannukset ovat korkeat. Investointien kannustamiseksi on tarpeen varmistaa, 
että menestyksekkäästi päätökseen saatu tutkimus johtaa hiilidioksidin varastointilupaan.
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Tarkistus 92
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien, julkisten ja 
syrjimättömien arviointiperusteiden 
perusteella. Varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien on oltava täysin 
riippumattomia käyttäjistä (eli 
sähköntuottajista).

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 93
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisön kanta otetaan asianmukaisesti 
huomioon varastointiluvan myöntämistä 
koskevassa menettelyssä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisöllä on asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeuskeinoja direktiivin 
85/337/ETY ja direktiivin 2003/4/EY 
asian kannalta merkityksellisten 
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säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen sekä asian kannalta merkityksellisten tiedon saantia ja yleisön 
osallistumisoikeutta koskevien EY:n välineiden mukaisesti yleisö olisi otettava todella mukaan 
asian kannalta merkityksellisiä varastointilupia koskevien päätösten tekoon. Osallistumisen 
pitäisi taata avoimuus sekä lisätä yleisön tietämystä hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista.

Tarkistus 94
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on oltava mahdollisuus olla myöntämättä varastointilupia, jos 
tähän on vakavia syitä, jos hakija ei esimerkiksi täytä tarvittavia ehtoja tai ilmoitettuja 
puolueettomia arviointiperusteita. 
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Tarkistus 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On luokiteltava toimivaltuudet ja vastuu riskeistä.

Tarkistus 96
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että varastointipaikkaa ei käytä 
samanaikaisesti useampi kuin yksi 
toiminnanharjoittaja. Mahdollisille 
käyttäjille on varmistettava tasavertaiset 
varastointipaikan käyttöoikeudet.

Or. de

Perustelu

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että varastointipaikkaa käyttää ainoastaan yksi 
toiminnanharjoittaja, jotta voidaan välttää toimivaltuuksia ja korvausvastuuta koskevat 
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rajaamiskysymykset.

Tarkistus 97
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

(4a) paikan ja kaavailtujen 
talteenottopaikkojen väliset 
siirtomahdollisuudet samoin kuin niiden 
taloudellinen kannattavuus, kun otetaan 
huomioon varastointipaikan etäisyys 
kyseisistä talteenottopaikoista;

Or. en

Perustelu

Siirtomahdollisuudet ovat olennaisen tärkeät, ja ne olisi otettava nimenomaisesti huomioon 
varastointipaikkaa valittaessa. Myös siirtoetäisyydet olisi otettava huomioon, sillä 
hiilidioksidin siirto yli 100 kilometrin etäisyydeltä varastointipaikkaan saattaa olla 
taloudellisesti kannattamatonta.

Tarkistus 98
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan tarvittavat varotoimenpiteet ihmisten hengen 
suojelemiseksi onnettomuuden sattuessa.

Tarkistus 99
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 100
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) varastointipaikan hoito on siihen 
taloudellisesti, teknisesti ja 
ympäristönäkökulmasta katsottuna 
pätevän ja luotettavan luonnollisen 
henkilön vastuulla; tämän henkilön ja 
muun henkilöstön ammatillinen ja tekninen 
kehittäminen ja koulutus on varmistettu; 
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Or. el

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös oikeushenkilö voi olla vastuussa.

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.
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Tarkistus 103
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.
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Tarkistus 105
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.



PE407.924v01-00 58/89 AM\729033FI.doc

FI

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varastointipaikan ja 
varastointikompleksin täsmällinen
sijaintipaikka ja rajat;

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 108
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) vaatimus, jonka mukaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle on 
ilmoitettava merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, sekä 16 artiklassa tarkoitettu 
hyväksytty korjaavia toimenpiteitä koskeva 
suunnitelma ja velvollisuus toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä suunnitelman 
mukaisesti merkittävien häiriöiden tai 
vuotojen sattuessa;

(6) vaatimus, jonka mukaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle on 
ilmoitettava merkittävistä häiriöistä tai 
huomattavista vuodoista, sekä 
16 artiklassa tarkoitettu hyväksytty 
korjaavia toimenpiteitä koskeva 
suunnitelma ja velvollisuus toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä suunnitelman 
mukaisesti merkittävien häiriöiden tai 
huomattavien vuotojen sattuessa;

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
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tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittama 
varastointilupaluonnosten tarkastus

Varastointiluvan myöntäminen ja 
varastointiluvan epääminen

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle myönnetyistä hiilidioksidin 
varastointiluvista tai hylätyistä 
varastointilupahakemuksista.
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Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 111
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle
kaikista varastointilupaluonnoksista, 
lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan.
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Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 113
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään huomattavia muutoksia toteuteta 
ilman että myönnetään uusi varastointilupa 
tämän direktiivin mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään huomattavia muutoksia toteuteta 
ilman että myönnetään uusi varastointilupa 
tämän direktiivin mukaisesti. Tässä 
tapauksessa olisi sovellettava myös 
direktiivin 85/337/ETY säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Jos myönnetään uusi lupa, ympäristövaikutusten arviointi olisi tehtävä uudestaan asian 
kannalta merkityksellisen EY:n direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 114
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. el

Perustelu

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

Tarkistus 115
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos sille on ilmoitettu merkittävistä 
häiriöistä tai vuodoista 16 artiklan 1 
kohdan mukaisesti;

a) jos sille on ilmoitettu tai se on saanut 
tiedon merkittävistä häiriöistä tai vuodoista 
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon myös muista lähteistä kuin virallisesta 
seurannasta tulevan tiedon.

Tarkistus 116
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos sille on ilmoitettu merkittävistä 
häiriöistä tai vuodoista 16 artiklan 1 
kohdan mukaisesti;

a) jos sille on ilmoitettu merkittävistä 
häiriöistä tai huomattavista vuodoista 
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
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Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 117
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos 14 artiklan mukaisesti toimitetuissa 
raporteissa tai 15 artiklan mukaisesti 
tehdyissä ympäristötarkastuksista käy ilmi, 
ettei lupaehtoja ole noudatettu tai että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen riski 
on olemassa;

b) jos 14 artiklan mukaisesti toimitetuissa 
raporteissa tai 15 artiklan mukaisesti 
tehdyissä ympäristötarkastuksista käy ilmi, 
ettei lupaehtoja ole noudatettu tai että 
merkittävien häiriöiden tai huomattavien 
vuotojen riski on olemassa;

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joka viides vuosi, sanotun kuitenkaan Poistetaan.
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rajoittamatta edellä olevien a–c 
alakohtien soveltamista.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa.

Tarkistus 119
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joka viides vuosi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellä olevien a–c alakohtien 
soveltamista.

d) joka kymmenes vuosi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä olevien a–c 
alakohtien soveltamista.

Or. de

Perustelu

Varastointiluvan tarkistus joka viides vuosi aiheuttaisi varastointikompleksin 
toiminnanharjoittajalle turhaa epävarmuutta.

Tarkistus 120
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti.
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 

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

johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes uusi varastointilupa 
on myönnetty. Toimivaltaisen 
viranomaisen on perittävä mahdolliset 
kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 121
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hiilidioksidivirran on sisällettävä 
vähintään 98 prosenttia hiilidioksidia.
Tästä syystä siihen ei saa lisätä mitään 
jätettä tai muuta ainetta tämän jätteen tai 
muun aineen hävittämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tieteellisen kirjallisuuden mukaan muiden aineiden läsnäolo hiilidioksidivirrassa voi 
vaikuttaa merkittävästi varastointipaikan koskemattomuuteen. Kun otetaan huomioon, että 
nykyään ei tiedetä varmasti, miten virran koostumus vaikuttaa varastointipaikan vakauteen ja 
sen infrastruktuuriin, on olennaisen tärkeää, että talteen otetut hiilidioksidivirrat ovat erittäin 
puhtaita (eli niin puhtaita kuin on teknisesti mahdollista toteuttaa ja jotka voidaan myös 
siirtää ja injektoida turvallisesti).

Tarkistus 122
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Koska arviointiperusteet ja menettelyt ovat epäselvät, komission on turvallisuussyistä 
vahvistettava tietyt määrälliset ja laadulliset vaatimukset.
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Tarkistus 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Välttämätön täydennys.

Tarkistus 124
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

c) havaita hiilidioksidivuodot; c) havaita huomattavat hiilidioksidivuodot;

Or. de
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Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 125
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 126
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos toimivaltaiselle viranomaiselle on 
ilmoitettu vuodoista tai merkittävistä 
häiriöistä 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

a) jos toimivaltaiselle viranomaiselle on 
ilmoitettu huomattavista vuodoista tai 
merkittävistä häiriöistä 16 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;
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Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 127
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
ilmetessä toteutettavat toimenpiteet

Merkittävien häiriöiden tai huomattavien 
vuotojen ilmetessä toteutettavat 

toimenpiteet
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
ilmetessä toiminnanharjoittaja ilmoittaa 
asiasta välittömästi toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja toteuttaa tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai huomattavien 
vuotojen ilmetessä toiminnanharjoittaja 
ilmoittaa asiasta välittömästi 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteuttaa 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 128
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

toimenpiteet on toteutettava korjaavia 
toimenpiteitä koskevan suunnitelman 
pohjalta, joka on toimitettu toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan 
6 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti; nämä toimenpiteet on 
ilmoitettava komissiolle ja julkaistava. 

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi Euroopan komissiolle ja yleisölle olisi ilmoitettava korjaavista 
toimenpiteistä.

Tarkistus 129
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos varastointipaikka on suljettu 1 
kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, 
toiminnanharjoittaja vastaa edelleen tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti.
Toiminnanharjoittaja vastaa myös 
varastointipaikan sinetöinnistä ja 
injektointilaitteistojen purkamisesta.

2. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, 
toiminnanharjoittaja vastaa edelleen tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti.
Toiminnanharjoittaja vastaa myös 
varastointipaikan sinetöinnistä ja 
injektointilaitteistojen purkamisesta.
Toiminnanharjoittajan vastuun on 
jatkuttava ainakin 50 vuotta paikan 
sulkemisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Pitkään jatkuessaan jopa hyvin pienet vuodot saattavat viedä mukanaan hiilidioksidin 
varastoinnin ilmastonmuutosta lieventävät vaikutukset. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, 
että sulkemisen jälkeinen seuranta jatkuu riittävän pitkän ajan, jotta voidaan varmistaa, ettei 
vuotoja ole ja että vastuu siirtyy toimivaltaiselle viranomaiselle vasta kyseisen ajan päätyttyä. 
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista, 
sisältää samanlaisia säännöksiä, jotka koskevat sulkemisen jälkeistä seurantaa.

Tarkistus 130
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos varastointipaikka on suljettu 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti, 
toimivaltainen viranomainen vastaa tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista. Tässä direktiivissä 
säädetyt sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevat velvollisuudet on täytettävä 
alustavan sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevan suunnitelman pohjalta, joka on 
toimitettu toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 kohdan ja 9 
artiklan 7 kohdan mukaisesti ja joka on 
tarvittaessa päivitetty.

4. Jos varastointipaikka on suljettu 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti, 
toimivaltainen viranomainen vastaa tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista. Tässä direktiivissä 
säädetyt sulkemisen jälkeistä aikaa
koskevat velvollisuudet on täytettävä 
alustavan sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevan suunnitelman pohjalta, joka on 
toimitettu toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 kohdan ja 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja joka on 
tarvittaessa päivitetty.
Toiminnanharjoittaja on edelleen 
juridisesti ja taloudellisesti vastuussa 
paikasta, ja sen olisi pidettävä raha- tai 
muuta vastaava vakuutta 19 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 131
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun 
50 vuoden aika on kulunut umpeen ja 
kun kaikki varastointiluvassa vahvistetut 
vastuun siirtymistä koskevat ehdot 
täyttyvät. Toiminnanharjoittajan on 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
kyseisen vaatimuksen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtymisen ehdoksi olisi asetettava, että asian kannalta merkitykselliset 
varastointilupaa koskevat vaatimukset täyttyvät.
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Tarkistus 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 133
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 

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

päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, 
kun ne on toimitettu komissiolle. Edellä 
6 artiklan 2 a kohdan säännöksiä on 
sovellettava myös 
hyväksymispäätösluonnoksiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission osallistuminen hyväksymismenettelyyn takaa sen, että direktiivi 
saatetaan johdonmukaisesti ja tarkasti täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Koska päätös saattaa 
johtaa vastuun siirtymiseen toimivaltaiselle viranomaiselle, myös yleisön olisi osallistuttava 
(ks. lisäksi 6 artiklan 2 a kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu).

Tarkistus 134
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 136
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantatiheyttä voidaan 
rajoittaa. Jos kuitenkin ilmenee vuotoja tai 
merkittäviä häiriöitä, seuranta on 
suoritettava uudestaan vaadituin 
aikavälein ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi. 

Or. el

Perustelu

Ympäristön suojelun tärkeyden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että mahdolliset vuodot tai 
merkittävät häiriöt voidaan havaita, seurantaa olisi jatkettava vaikka harvemminkin. 
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Tarkistus 137
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa on jatkettava
seuraavien 50 vuoden ajan.  Tämän ajan 
kuluttua seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen 
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtymisen jälkeinen seuranta on tarpeen lisäturvan varmistamiseksi.

Tarkistus 138
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.

Tarkistus 139
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun 
vastuu on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle 1–4 kohdan mukaisesti.

6. Jos havaitaan merkittäviä häiriöitä tai 
vuotoja, toimivaltaisen viranomaisen on 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos varastointipaikka on 
suljettu epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittajan on 
katettava korjaavista toimenpiteistä 
johtuvat kustannukset, ja se on edelleen 
vastuussa kustannuksista, jotka johtuvat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aiheutuneista vahingoista. Kaikissa 
muissa tapauksissa kustannukset on 
katettava 19 a artiklan mukaisesti 
perustetusta rahastosta, joka rahoitetaan 
toiminnanharjoittajien maksuosuuksista 
ja jonka hallinnasta vastaa toimivaltainen 
viranomainen. 

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtymisen aikana, sikäli kuin paikkaa ei ole suljettu epätarkkojen tai väärien 
tietojen perusteella, kustannuksista, jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä tai ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuneista vahingoista, ei enää vastaa toiminnanharjoittaja, 
vaan ne katetaan erityisestä rahastosta, joka on samantyyppinen kuin ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoistoon varatut rahastot.
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Tarkistus 140
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY ja direktiivin 2004/35/EY 
soveltamisesta johtuvat velvollisuudet 
voidaan täyttää. Rahavakuus on asetettava 
sellaiselle tasolle, että se kattaa 
korvausvastuun kolmannelle osapuolelle 
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta 
sekä ympäristövahingon korjaamisesta 
johtuvat kustannukset, ja sen on joka 
tapauksessa oltava vähintään ... miljardia 
euroa.

Or. en

Perustelu

Rahavakuus on tärkeä väline varmistettaessa, että toiminnanharjoittajat täyttävät tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa, minkä vuoksi se olisi asetettava riittävälle tasolle. 
Rahavastuun taso [...] on kuitenkin vielä vahvistettava.
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Tarkistus 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Estetään tarpeettoman korkeat kustannukset.

Tarkistus 142
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

samoin kuin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisesta johtuvat velvollisuudet 
voidaan täyttää.

Or. de

Perustelu

Rahavakus merkitsee huomattavaa pääomasijoitusta. Ei ole perusteltua, että nämä varat on 
asetettava saataville jo ennen varastointilupahakemuksen jättämistä (kun hakemuksen 
lopputuloksesta ei vielä ole tietoa).

Tarkistus 143
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Rahaston perustaminen seurantaa ja 
korjaavia toimenpiteitä varten
On perustettava rahasto, joka rahoitetaan 
toiminnanharjoittajan vuosittaisista 
maksuosuuksista ja jonka hallinnoinnista 
vastaa toimivaltainen viranomainen. 
Toiminnanharjoittajien maksuosuudet 
ovat suhteessa varastointipaikan 
kapasiteettiin hiilidioksidin 
tilavuusyksikköinä mitattuna sekä 
liitteessä I vahvistettujen muuttujien 
mukaisesti laskettuun riskitasoon. 
Maksuosuudet lakkaavat vastuun 
siirryttyä toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Rahaston on tarkoitus kattaa seurannasta 
ja korjaavista toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannukset sekä tavanomaisten 
vahinkojen (esim. terveys- tai 
omaisuusvahingot) ja 
ympäristövahinkojen korjaamisesta 
johtuvat kustannukset sen jälkeen, kun 
vastuu on siirtynyt, ja poikkeuksellisissa 
tapauksissa myös ennen vastuun 
siirtymistä, jos korvausvastuu ei kuulu 
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direktiivin 2004/35/EY tai direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan tai sitä ei ole 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtymisen jälkeen, sikäli kuin paikkaa ei ole suljettu epätarkkojen tai väärien 
tietojen perusteella, korjaavista toimenpiteistä tai vahingonkorvauksesta johtuvia 
kustannuksia ei pitäisi kattaa erityisestä rahastosta, joka on samantyyppinen kuin 
ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoon varatut rahastot.

Tarkistus 144
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 
voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 
voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti. Käyttäjän 
on kuitenkin katettava kaikki 
kustannukset, jotka johtuvat kyseisten 
verkkojen ja paikkojen käyttöoikeudesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot vastaavat avointen markkinoiden saavuttamiseksi tarvittavan kehyksen 
luomisesta, kun taas aiheutuvat siirtokustannukset ovat täysin käyttäjien vastuulla.
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Tarkistus 145
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja 
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla, ja sitä käyttävät 
siirtotoiminnan harjoittajat, joiden on 
oltava täysin riippumattomia sekä 
varastointipaikan toiminnanharjoittajista 
että käyttäjistä (eli sähköntuottajista).
Jäsenvaltioiden on pidettävä tavoitteena 
oikeudenmukaista ja avointa pääsyä ja 
otettava tässä huomioon:

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset ja tasapuoliset siirron käyttöoikeudet, käyttäjät ja 
siirtotoiminnan harjoittajat olisi pidettävä erillään sekä juridisesti että taloudellisesti.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vastuuta.

Tarkistus 147
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 148
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
millekään polttolaitoksille, joiden 
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kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja 
että sopivien varastointipaikkojen ja 
sopivien siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY voimaantulon jälkeen, ei 
anneta lupaa, kun niiden toiminnan 
aikana ilmakehään vapautuisi 
hiilidioksidia yli 350 grammaa jokaista 
vapautuvan energian kilowattituntia 
kohti.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC), joka on johtava tieteellinen elin 
ilmastonmuutosasioissa, mukaan uusi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos päästäisi ilmaan 
keskimäärin noin 300 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohti ja uusi 
kaasukombiturbiinivoimala (CCGT) alle 350 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohti. 
Jos hiilidioksidi otetaan talteen, jälkimmäinen luku voisi laskea jopa 40–66 grammaan 
hiilidioksidia kilowattituntia kohti ja uusi hiilipölyn poltto, jossa hiilidioksidi otetaan talteen, 
voisi olla alle 145 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohti. Tästä syystä 350 grammaa 
hiilidioksidia kilowattituntia kohti vaikuttaa järkevältä raja-arvolta uusille fossiilisten 
polttoaineiden laitoksille, sillä se antaisi jäsenvaltioden toiminnanharjoittelijoille 
mahdollisuuden valita, mitä teknologiaa käyttää (se olisi teknologianeutraali).

Tarkistus 149
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla
Direktiivi 2004/35/EY
Liite III – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö;

14. Hiilidioksidin siirto geologista 
varastointia varten sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö;  siirtoa 
koskevan vastuun yhteydessä 
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'toiminnanharjoittajalla' tarkoitetaan 
samaa kuin direktiivin XX/XX/EY 
3 artiklan 9 kohdan a alakohdan 
määritelmässä.

Or. en

Perustelu

Siirto on olennainen osa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, joten se olisi tunnustettava 
direktiivin kohteeksi. Ympäristövahinkovastuuta olisi sovellettava myös hiilidioksidin siirtoon 
ja siihen liittyviin riskeihin.

Tarkistus 150
David Hammerstein

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)
Direktiivi 2008/xx/EY
Liite A

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun direktiivin 2008/XX/EY 
liitteeseen A lisätään luetelmakohta 
seuraavasti:
"Hiilidioksidin siirto geologista 
varastointia varten sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY, hiilidioksidin geologisesta 
varastoinnista, mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö." 

Or. en

Perustelu

Vastikään hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristön suojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin on selkeä yhteisön tason ilmaus tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 
varoittavien seuraamusten periaatteesta ympäristöoikeuden alalla, minkä vuoksi sen 
soveltamisala olisi laajennettava varastointipaikkojen toiminnanharjoittajien toimiin.
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Tarkistus 151
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 152
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta komissio esittää ehdotetun 
tarkistuksen 25 artiklassa tarkoitettujen 
kertomusten perusteella ja ottaen 
huomioon uusimman tieteellisen tiedon 
sekä hiilidioksidin talteenottoa koskevien 
kokeiluhankkeiden tulokset sekä 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
koskevan tekniikan kaupallisen 
hyödyntämisen.

Or. el
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Tarkistus 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Täydennys.

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 155
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 156
David Hammerstein

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

Komission teksti Tarkistus

l) lähellä sijaitsevat mahdolliset 
hiilidioksidilähteet (myös arviot 
hiilidioksidin kokonaismäärästä, joka voisi 
olla taloudellisesti käytettävissä 
varastointiin).

l) lähellä sijaitsevat mahdolliset 
hiilidioksidilähteet (myös arviot 
hiilidioksidin kokonaismäärästä, joka voisi 
olla taloudellisesti käytettävissä 
varastointiin, sillä siirrosta liian pitkien 
etäisyyksien päähän voi tulla 
taloudellisesti kannattamatonta), samoin 
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kuin turvallisen ja soveltuvan siirtoverkon 
saatavuus.

Or. en

Perustelu

Siirtomahdollisuudet ovat olennaisen tärkeät, ja ne olisi otettava nimenomaisesti huomioon 
varastointipaikkaa valittaessa. Myös siirtoetäisyydet olisi otettava huomioon, sillä 
hiilidioksidin siirto yli 100 kilometrin etäisyydeltä varastointipaikkaan saattaa olla 
taloudellisesti kannattamatonta.
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